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Javorka Sándor hetvenöt éves
Az Élet és Tudomány olvasóinak népes
tábora szeretettel köszönti a legnagyobb
élő magyar botanikust, Jávorka Sándort.
Most, amikor késik a tavasz, fokozódó
vágyakozással gondolunk a napfényes hegy
hátak virágaira, az erdők zöld lombrengete
gére, minden tenyérnyi helyre, ahol növé
nyek élnek és boldogságot, nyugalmat
sugároznak az emberi szívekbe. Ezekben a
napokban, télutóján született hetvenöt évvel
ezelőtt Jávorka Sándor, aki kora gyermek
sége óta a „legkedvesebb tudomány” -t, a
növénytant műveli és tanítja nemzetének.
Ezelőtt másfél évszázaddal élt már egy
magyar, aki elhatározta, hogy felkutatja
és leírja hazája földjének növényvilágát,
s kézzel színezett remek rézmetszeteken a
bámuló világ szeme elé tárja e mesebeli
tündérkert szépségeit és formagazdagságát.
Az Élet és Tudomány olvasói jól ismerik:
Kitaíbel Pál a neve. Amit elkezdett, nem
fejezhette be. A kor értetlensége, az elszegényedett és lerongyolódott nemzet közönye és
fásultsága, a minden magyar kulturális törekvést elnyomó osztrák császári politika
durva önkénye meghiúsította törekvését. Az elárvult tervet újra csak Jávorka Sándor tűzi
ki célul a századforduló küszöbén, s egy életen át tartó munkával meg is valósítja. Ő rajzolja
meg először a magyar flóra teljes képét, ő írja meg a magyarországi virágos növények
teljes határozó könyvét, és Csapody Vera művészi ecsetje alatt az ö útmutatásai alapján
születnek meg a remek növényábrázolások.
Ha valamikor egy szép és hasznos tudomány népszerűsítéséért és megismertetéséért
idehaza a nemzet hálája fejet és zászlót hajt majd valaki előtt, az elsősorban Jávorka
Sándor lehet. Az az igazi demokratikus tudományművelés, amit ő végzett évtizedeken át.
Gyermekek és felnőttek, egyszerű földművesek, mezőgazdák, erdészek, munkások, a proletár
tömegek fiai és a tanultabb néprétegek természetért rajongó, haladó szellemű gyermekei
mind az ő nyomdokait követik, az 5 támlását hallgatják, a fejlődő élet törvényeit az ő
útmutatásai alapján jigyelik és szeretik meg.
Március 12-én délelőtt a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő
Társaság ünnepséget rendezett Budapesten, a Kossuth-klubban Jávorka Sándor tiszteletére.
Az ünnepeltet Mód Aladár köszöntötte meleg szavakkal, majd a kormány nevében Mihályfi
Ernő a Ál unka Vörös Zászló Bendjét adta át a kiváló tudósnak. Erdei Ferenc, a Tudomá
nyos Akadémia főtitkára, Törő Imre akadémikus, a T T IT biológiai szakosztályának elnöke
s Boros István, az Országos Természettudományi Múzeum főigazgatója üdvözölték még
az ünnepeltet. A barátok, tanítványok és tisztelők serege meghatva, szeretettel vette körül
a magyar növénytani tudományok nagy öregjét, s kívánt néki eredményes munkát még
számos éven át.
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„A bizánci művészet és a mór stílus” című cikkünkhöz
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A TARTALOMBÓL:

A gazdaságvezetés reformja Csehszlovákiában és Lengyelországban -— A szputnyik
és az explorer —- Magyarország kipusztult emlős állatai — A bizánci művészet
és a mór stílus — Növénynemesítés sugárkezeléssel — Hűtés a háztartásban —
A tudomány világa

A GAZDASÁGVEZETÉS REFORMJA
CSEHSZLOVÁKIÁBAN ÉS LENGYELORSZÁGBAN
CsehSzlovákiában és Lengyelországban -— akárcsak a Szovjetunióban és a többi
népi demokráciában — mélyreható átalakulások mennek végbe a gazdasági vezetés
módszereiben, a népgazdaság irányításának szervezetében és formáiban. Ez az átala
kulás hosszantartó folyamat, de most mindkét országban jelentős állomáshoz érkezett.
Csehszlovákiában (1957 októberében) a kommunista párt központi bizottsága
javaslatokat fogadott el, amelyeket megvitatás céljából nyilvánosságra hoztak, majd
pedig széleskörű vita után ez év februárjában a központi bizottság részletes hatá
rozatokat hozott a népgazdaság irányításának új elveiről.
Lengyelországban a kormány által életrehívott Gazdasági Tanács röviddel
ezelőtt elfogadta a lengyel „gazdasági modell” módosításáról szóló alapelveket
(téziseket), s ezeket azóta magáévá tette a kormány is. Ez alapelvek szerint hajt
ják majd végre a reformot, mégpedig több fokozatban. (Épp ezért a cikkünkben
ismertetett módszerek közül jó néhány még nem érvényesül 1958-ban, hanem
csak későbbi időpontban kezdik őket alkalmazni.)
A két ország közgazdaságában végbemenő átalakulást hiba lenne egy kapta
fára húzni. Látni fogjuk, hogy elég lényeges különbségek vannak közöttük. Különb
ségek mutatkoztak már a csehszlovák meg a lengyel határozat előzményeiben is.
Csehszlovákiában a nyilvános vita tulajdonképp csak most, a párthatározat nyilvá
nosságra, kerülése után kezdődött, míg Lengyelországban csaknem egy éve vitacikkek
tucatjai jelentek meg nemcsak a közgazdasági lapokban, folyóiratokban, hanem a
napi sajtóban, köztük a pártlapokban is. Különbségek vannak a két ország gazdasági
helyzetében. Csehszlovákia iparilag fejlettebb, és életszínvonala jóval magasabb.
Emellett Lengyelország pillanatnyilag jelentős gazdasági nehézségekkel küzd. S
túl a helyzetben rejlő különbségeken, több kérdésben különbözik egymástól a cseh
szlovák és a lengyel vezetők, közgazdászok felfogása is.
De e különbségek ellenére is nagyon sok a közös vonás a két ország reformter
veiben. Ezért indokolt és időszerű, hogy mindkettőt együtt ismertessük.
Az a lapelvek

Mindenekelőtt hasonlóak a két országban végrehajtásra kerülő változások
alapéivá.
A gazdasági vezetést, a tervezést a múltban túlzottan központosították. A. terveket
a központi hatóságok fölösleges és zavaró részletességgel dolgozták k i; számtalan
mutatószám, tervparanes nehezítette az alsóbb szervek és vállalatok kezdeménye387

zéseit. A reformok e túl
ságosan nagyméretű központosítás csökkentését
célozzák ; nagyobb hatás
kört biztosítanak a vál
lalatoknak és a helyi
hatóságoknak.
Az aprólékos, köz
pontilag alaposan el sem
végezhető részletmunkák
átadása lehetővé teszi,
hogy a központi szer
vek elmélyültebben fog
lalkozzanak a népgazda
sági tervezés tulajdon
képpeni legfőbb felada
taival : a gazdaság helyes
arányainak kialakításá
val, a távlati fejlesztés
programjainak kidolgo
zásával. „Központilag old
juk meg elsősorban a nép
gazdaság arányos fejlesz
tésének elvi fontosságú
kérdéseit, a népgazdaság
és az egyes ágazatok táv
lati tervezésének kérdéseit
— állapítja meg a Cseh
szlovák K P K özponti Bi
zottságának határozata.
— K i kell javítanunk a
jelenlegi helyzetet, amely
ben a központi szervek döntései a részletkérdéseket akkor is felölelik, ha nem támaszkod
hatnak megfelelő tárgyismeretre.”
A reformok nagyon fontos vezérlő gondolata : az anyagi ösztönzés fokozott érvé
nyesítése. A z anyagi ösztönzők helyes rendszerének kiépítése előmozdítja, hogy a
társadalom közös érdeke és az egyes dolgozók, gazdasági vezetők egyéni érdeke
minél inkább egybeessék.
Már az elmúlt években is számos intézkedést hoztak mindkét országban a. demok
ratikus centralizmus, a deoentralizáoió és a hatékonyabb anyagi ösztönzés érdekében.
De minthogy csupán egymástól függetlenül végrehajtott részlet-intézkedésekről
volt szó, nem oldhatták meg a problémát. Most azonban felismerték, hogy ennél
többre van szükség: egységes, átfogó elgondolás alapján végrehajtott, sokoldalú,
összefüggő reformra, az intézkedések egész rendszerére. Ez a két határozat egyik leg
fontosabb alapelve.
A te rv e zé s p r o b lé m á i

A lengyel Gazdasági Tanács tézisei leszögezik: a népgazdasági tervek kötelező
utasítások a gazdaság irányító szervei számára. De ez nem annyit jelent, hogy az
irányító szervnek ugyancsak utasítás formájában kellene kirónia a hozzá tartozó
vállalatokra e feladatok rájuk eső részét. A konkrét viszonyokat mérlegelve kell
eldönteni, szükséges-e a vállalat számára előírni termelésének mennyiségét és össze
tételét, választékát. Az ilyesfajta előírásra ugyanis az egyik, esetben szükség lehet,
a másikban nem. (1958-ban még általában megadják ezeket az előírásokat.)
Csehszlovákiában arra törekszenek, hogy a központi szervek főképp a többéves
tervek készítésére összpontosítsák erejüket. Az évi feladatok részleteit jórészt a gaz
dasági egységek, vállalatok maguk szabják meg. Ehhez viszont támpontul szolgál
nak a kötelezően előírt hosszú lejáratú, több évre szóló tervmutatószámok, előírások.
E mutatószámokat lejártuk előtt akkor sem változtatják meg, ha a vállalat rend
szeresen túlteljesítené őket. E módszerrel az eddigi tervezés egyik súlyos betegségét
kívánják orvosolni. A múltban a vállalatok a terv meghatározása előtt körömszakadtéig küzdöttek minél lazább tervszám okért; a terv jóváhagyása, után pedig
ÜSS

óvakodtak
túlteljesítésüktől, nehogy
ennek láttán ismét „em el
jék’ ! tervüket. Most v i
szont a hosszú lejáratú,
meg nem változtatható
tervszámok rendszerében
ez az aggályuk elesik
m a jd : a gazdasági veze
tők érdekeltté válnak a
tartalékok feltárásában, a
tervek minél nagyobb
arányú túlteljesítésében.
Régebben valamenynyi tervmutatószám k ö
zül annak volt a leg
nagyobb szerepe, amely
előírta: hány korona, il
letve zloty stb. értékű
termeket gyártson a vál
lalat. A „termelési érték”
tervének
teljesítésétől
függött leginkább a gaz
dasági vezetők prémiuma,
anyagi és erkölcsi elisme
rése. Ez kétségkívül a
termelés mennyiségének
növelésére sarkallta a vál
lalatokat,
ugyanakkor
számos hátrányos követ
A Újraél völgyzárónál építkezése CsoUsztovábiáhan
kezménye is volt. íg y
a vállalatok érdekeltek
voltak abban, hogy minél drágább, anyagigényesebb gyártmányokat termeljenek,
hiszen ezúton ugyanannyi munkával, erőfeszítéssel „töb b forintot” (koronát, zlotyt)
hoztak a házhoz. Most megszüntetik e mutatószám uralkodó szerepét a tervezésben.
Csehszlovákiában figyelemre méltó új rendszert vezetnek be a bérgazdálkodás
b á n : több éves normákat léptetnek életbe, amelyek azt írják elő, hogy milyen
mértékben kövessék a bérek a munka termelékenységének növekedését.
A tervezés feladatai közül kiemelkedik a beruházások tervezése. A népgazdaság
fejlődésének arányait elsősorban az dönti e l : milyen új üzemeket építenek, mely
iparágak kapnak új fölszerelést, gépeket, mely gyárakat bővítik. Ezért fontos,
hogy a legfőbb beruházások sorsát továbbra is központilag döntsék el. De azért
e tekintetben is túlzott volt a központosítás. Csehszlovákiában a reform eredménye
képp a beruházásoknak az eddiginél jóval nagyobb hányada az alsóbb szervek
hatáskörébe kerül. Az egyes vállalatok beruházásai jelentős mértékben attól függnek
majd, hogy ők maguk milyen gazdasági eredményeket értek el. (Eddig ugyanis
ettől függetlenül, mintegy „ajándékképp” jutottak a vállalatok a beruházásokhoz.)
Lengyelországban egy későbbi időpontban a beruházások után fizetendő kamat
bevezetésével kívánják majd a vállalatokat e tekintetben is takarékosságra szorítani.
Eddig a vállalatok „ingyen” kapták a beruházásokat, s így nem fűződött különösebb
érdekük ahhoz, hogy takarékosan használják fel a beruházásra szánt összegeket.
Az elgondolások szerint a kamat arra készteti őket, hogy ezentúl alapos gazdasági
számításokat végezzenek, s gondosan mérlegeljék, m ielőtt beruházásokat igényelné
nek. A lengyelek a beruházásokat két részre osztják. A fontosabbakról központilag
döntenek; ezek után a vállalat kamatot fizet, de magát az összeget nem kell meg
térítenie, Emellett a vállalatok saját elhatározásukból fölvehetnek beruházási bank
hitelt i s ; itt azonban a kamaton túlmenően a hitelösszeget is folyamatosan vissza
kell fizetniük.
A z Ip a r szervezete

Lengyelországban is, Csehszlovákiában is (akárcsak hazánkban) az ipar szerve
zete a következőképp festett:

A termelés alapsejtje a vállalat. Az azonos iparághoz (pamutipar, mezőgazdasági
gépipar stb.) tartozó vállalatokat ipari igazgatóság (főigazgatóság, főosztály) fogta
össze. Ez utóbbi szerveket pedig az illetékes ipari minisztérium irányította.
A szervezetet nagyfokú uniformizáltság jellemezte. Mindenütt ugyanez a. három
lépcsőfok : vállalat, igazgatóság, minisztérium. Mindenütt „horizontális” (vízszintes)
töm örülés; tehát a körülbelül azonos termékeket gyártó vállalatokat fogták össze.
Csehszlovákiában már eldöntötték, hogy milyen reformokat hajtanak végre az
ipar szervezetében; Lengyelországban még vita folyik erről, bár nagyjából már ott is
kirajzolódtak a megoldás körvonalai. Mindkét országban meg akarják szüntetni a
minisztériumi főigazgatóságokat; tehát azt a szervezetet, amely minisztériumi,
hivatali, „hatósági” módszerrel irányítja a hozzá beosztott vállalatokat. __
Csehszlovákiában a főigazgatóságok megszüntetése után kétféle „termelési-gazda
sági egységet” szerveznek. Ezek közvetlenül a minisztériumnak lesznek alárendelve.
Az egyik típus : a vállalat. De ezek a vállalatok nagyobbak, átfogóbbak, mint az
eddigiek voltak. Például egyetlen vállalattá fogják össze az egész csehszlovák ablak
üveg- és tükörüvegipart, amely eddig 8 külön vállalatból állott. Másutt együttműködő,
kooperáló, de végső soron közös végterméket előállító — eddig különálló — vállalato
kat vonnak össze egy vállalattá. Az egész csehszlovák iparban, amelynek méretei
köztudomásúan jóval nagyobbak a mienkénél, összesen 276 ilyen összevont, közvet
lenül a minisztériumok alá rendelt nagyvállalat lesz. A „termelési-gazdasági egységek”
másik típu sa: a „szövetség” . Összesen 63 ilyen szövetség lesz, főképp az élelmiszeriparban, a közszükségleti cikkeket gyártó iparban és az építőiparban. Egy-egy üyen
szövetség számos vállalatot fog össze ; jellegét tekintve mégis különbözik az eddigi
főigazgatóságoktól. E szövetségeket a hozzájuk tartozó vállalatok maguk tartják el
saját bevételeikből (a főigazgatóságokat mint minisztériumi szerveket az állami
költségvetés finanszírozta). A vállalatok maguk is részt vesznek e szövetség igazgatá
sában. A szövetség sokkal kevésbé szól m ajd bele az eladás, a bérezés stb. kérdéseibe,
mint a főigazgatóság tette. Ezt a vállalatok hatáskörébe utalják. Fő feladata a tervezés,
a pénzellátás és a gazdasági és műszaki ellenőrzés lesz.
Lengyelországban a vállalatokat nem kívánják közvetlenül a minisztériumok alá
rendelni, hanem mindegyiket különféle „egyesülések” -ben akarják tömöríteni. De
ezek - —a cseh „szövetségek” -hez hasonlóan — önállóan elszámoló, saját vállalataik
eredményeiben anyagilag érdekelt szervezetek lesznek. Bizonyos esetekben továbbra
is az egy szakmába tartozó vállalatokat tömörítik majd, a „horizontális” szervezés
alapján. Emellett azonban lesznek olyan egyesülések is. amelyek „vertikálisan”
(függőlegesen),., az azonos végterméken dolgozó, egymással kooperáló vállalatokat
fogják össze, vagy pedig az azonos földrajzi területen működő hasonló jellegű válla
latokat (egy város élelmiszeripari üzemei stb.) vonják azonos szervezetbe.
N y ereség — á ra k — h it e l

A z egyik legfontosabb változás: a nyereség szerepének megnövekedése. Azelőtt
a vállalatnak nem fűződtek különösebben számottevő érdekei ahhoz, hogy minél
több nyereségre tegyen szert. A vezetők prémiuma nem ettől, hanem más tervmutató
számok teljesítésétől függött, s a munkások nem részesültek a nyereségből. Most
viszont a béren kívül a nyereségrészesedés válik a keresetek fő forrásává; a külön
böző jutalmakat minden vállalatnál általában a nyereségrészesedésből kell fizetni.
A vállalatok vezetői csakúgy, mint a dolgozók ezután sokkal inkább törekszenek
majd arra, hogy fokozzák vállalatuk pénzügyi eredményeit.
Ilyen körülmények között persze megnő az árak helyes megállapításának jelentő
sége. Ez nyilvánvaló, hiszen az egyes vállalatok nyeresége nem utolsó sorban azon
múlik majd, milyen áron kapják a nyersanyagot, a félkészárut, az energiát stb., és
milyen áron adhatják el termékeiket. Mindkét határozat nyomatékosan hangsúlyozza,
hogy tökéletesíteni kell az árrendszert. Véget kell vetni az esetlegességnek az árak
kialakításában; az árrendszert tudományosan meghatározott elvek szerint kell
fölépíteni.
A csehszlovák határozatok nem foglalkoznak a kérdés részleteivel. Lengyelországban a Gazdasági Tanács külön téziseket dolgozott k i az ipari árrendszer átalakí
tásáról, amelyeket most bocsátottak országos vitára. E z a dokumentum elveti azt
az elgondolást, hogy az árak az állam tudatos hatása nélkül, csupán az ösztönös piaci
folyamatok eredményeképp alakuljanak. Az állam kétféle módszerrel gyakorolhat
hatást az árakra. A z egyik : az árak közvetlen állami megszabása. A másik : közvetett
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hatás az árakra oly módon, hogy az állam különféle eszközökkel szabályozza, vagy
legalábbis befolyásolja a termékek kínálatét- és keresletét. A mindenkori gazdasági
helyzet, gazdaságpolitikai célok s az egyes termékfajták jellege szerint kell eldönteni
—- nem pedig egyszeismindenkorra érvényes recept szerint — , hogy az állam hol,
melyik módszert vegye igénybe. Például a legfontosabb élelmiszerek árát célszerű köz
vetlenül államilag rögzítem. Ugyanakkor — e tézisek szerint — az árak közvetett
befolyásolása elégséges lehet a kevésbé fontos, a fogyasztói kiadásoknak csak egy
kis részét lekötő, könnyen helyettesíthető fogyasztási javaknál.
Az árpolitikán kívül az állam egyéb eszközöket is fokozottan igénybe vesz a ter
melés és általában a gazdasági élet közvetett gazdasági befolyásolására. íg y a pénz
es hitelpolitikát, ezen beliül a kamatláb és a hitelföltételek megszabását, az adópoli
tikát, a vámrendszert, az amortizációs (beruházási) alapok fölhasználásának szabályo
zását stb. Mindezeknek az eszközöknek az alkalmazása még hatékonyabbá teszi a
gazdaság központi irányítását.
*
Persze az ismertetett reformok zöme ma még csak tervezet, javaslat. A doku
mentumok ugyan tavaly kerültek a nyilvánosság elé, de a gyakorlati intézkedésekre
általában csak az idén vagy még későbbi időpontban kerül sor. Mindkét országban
arra törekszenek, hogy kapkodás nélkül, megfontolt ütemben hajtsák végre a szükséges
változtatásokat.
Ez a cikk csupán nagyon rövid áttekintését adta a két népi demokratikus ország
reform-elképzeléseinek. De úgy hisszük, ebből a rövid tájékoztatóból is kiderült:
rendkívül nagy jelentőségű, mélyreható változtatásokról van szó.
Döm ösi Gergely

d u tm iu té i
b á r d i Od ú n s a r é g i v I g s z í s h A z
(Bp., 1957. Táncsics Kiadó. 232 1. 25 Ft)
Nehéz volna többet és találóbbat mondani
Bárdi Ödön könyvének jelentőségéről és céljáról,
mint amit íf maga ír róla a „Néhány szó könyvem
ről” és „A szerző búcsúja” című fejezetben.
Mint a yígs/inház utolsó élő tagja — úgymond
— , kötelességének érezte, hogy afféle „munka
módszer átadásaként megörökítse mindazt,
ami egykor színházában értékes és időtálló volt,
egyszersmind igyekezzék a fiatal, mai színésznemzedék tagjait — akik közt már csak elvétve
esik szó a néhány évtizeddel ezelőtti magyar szín
játszásról — megtanítani a nagy elődök tisztele
tére.
És szép sorjában, élményszerűen, izgalmasan
elmeséli a Vígszínház történetét, s fölidézi hajdani
színésztársainak alakját. Nem valamiféle rend
vagy rendszer szerint, s nem Is találomra vagy
összevissza, hanem ahogyan a szobája falán cso
portosított régi areképek diktálják...
A Vígszínház 1896-ban nyitotta meg kapuit
Jókai „Baranghok” -jával, a Nemzeti és a Nép
színház után a város harmadik színházaként.
(Akkoriban Pesten még csak a Király ntcátói a
Nyugatiig járt a villamos.) Szerzőnk a szakember
elemzőkészségével írja le azt a forradalmat,
amely itt a játékstílusban rövid idő alatt végbe
ment, s plasztikus képet rajzol a rendkívül gyor
san kialakult, Európa-szerle híres vígszínházt
összjátékról. Fiatalos, vitázó kedvvel beszél egyegy olyan problémáról Is, amely már annak ide
jén messze túlnőtt a Vígszínház keretein. Példánl
arról, hogy a színházak fejlődése a harmincas
évek táján megtorpant, mert a színészi nmnka
rovására mindenütt előtérbe nyomult a rendezői,
s a színpadtechnika csillogása részben elvonta a
figyelmet az alakításról.
Színésztársairól talán még fáradhatatlanabb
mesélő kedvvel ír, mint a színházról. Baráti
szeretettek ha művészi nagyságukat, emberi

értékeiket akarja érzékeltetni, s a megértés és a
bölcs megbocsátás hangján, ha gyengeségeikről
kell beszámolnia. Elénk állítja Varsányi Irént
(könyvét is az ő emlékének ajánlotta), akit a
színpad alkimistájának nevez, mert a „legolcsóbb
fémet ts arannyá tudta nemesíteni” , s akinek
Pygmalion-beli alakítását maga Shaw is sokra
értékelte. Érdekes történeteket mond el rólak.
Hegedűs Gyuláról megtudjuk, hogy írnok korában
megszökött egy vándoríársoiattal, amelynek még
külön súgója sem volt. Az egyik előadáson a
jobboldalon abba kellett hagynia a súgást, hogy a
baloldalon mint hősszerelmes léphessen a szín
padra, de „ú t közbeit” trágyagödörhe zuhant,
így lett a tragédiából bohózat, de így született
meg Hegedűsben is az a hamarosan valóra vált
elhatározása, hogy Pestre megy színésznek.
Jóízűen elevenít föl egy-egy felejthetetlen szín
házi figurát: „Ltliom” -o í, a színház mindenesét,
„A risztidjét, a kiváló kellékest s másokat.
„A szerző búcsújá” -han ezt írja : „ . . . nagyon
sok kedves, mulatságos dolgot nem írtam meg
attól való félelmemben, hogy mit szól hozzá dr.
Nagyképű” . Nos, az olvasó, aki őszinte érdeklő
déssel követte az írót — s aki persze szintén nem
szereti „dr. Nagyképü” -t
várja, hogy Bárdi
mielőbb megírja azt Is, ami könyvéből kimaradt.
L. É.

DIA FILM-SOROZAT
a le g s z e b b m a g y a r m e g e film e k b ő l
Az Ismeretterjesztő Társulat állal összeállított
irodalmi, történelmi, földrajzi témájú diafilmeken
túl készletünkben mesefűznek is szerepelnek. Ezen
a bélen az alábbi legszebb magyar meséket tartal
mazó diafilm-sorozatot ajánljuk az. Élet és Tudo
mány olvasóinak, iskoláknak, szakköröknek:
1. Hófehérke és a hét förpe, 2. Csipkerózsika, 3.
Jancsi és Juliska, 4. Gyöngyvirág Palkó, 5. Erős
János. 6. Tündér Hona. A sorozat ára: 77,90 Ft,
Ezenkívül 4 Ft csomagolási költséget számolunk
feL írásbeli megrendelés esetén a sorozatot után
véttel megküldjük. Megrendelhető : az Uránia
Ismeretterjesztő Boltban, Budapest VII., Lenin
körút 6. A fent jelzett filmek többsége a TTIT
megyei szervezeteinél Is kaphaló.
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RSZPUTfíVIK ÉS ÓZ EXPLORER
Pillanatnyilag, azaz 1958 márciusában,
három mesterséges hold kering Földünk
k örü l: a második szovjet szputnyik, az
Amerikából útnak indított Éxplorer
(„K utató” ) és a legutóbb fellőtt második
amerikai hóldacska. A Explorert — ol
vashattuk az újságokban — készítői
19ő8a-Ttak „nevezték el” . Sokkal helye
sebb lett volna azt írni, hogy így jelölik,
hiszen Whipple amerikai csillagásznak
immár világszerte elfogadott javaslata,
alapján a mesterséges holdak csillagá
szati jele: az évszám és egy görög kisbetű,
amely a felbocsátás sorrendjét jelzi ab
ban az évben. Hasonlóképp jelölik az
üstökösöket is: ott az üstökös feltűnésé
nek évét egy latin kisbetű egészíti ki. Ha
a fellőtt égitest több darabra szakad, s
ezért egyszerre több mesterséges hold
születik, a jelhez a csökkenő fényesség
sorrendjében még egy kis arab számot is

írunk. (íg y az első szputnyik decem
berben elpusztult hordozórakétája az
1957a l jelet viseli.)
Mi újat tudunk e holdakról ? Az eddig
megjelent cikkek kiegészítéseképpen ez
alkalommal a szputnyikok fölszereléséről,
az Éxplorer pályájáról és a megfigyelő
hálózat jelenlegi helyzetéről számolunk
be az Elet és Tudomány olvasóinak.
A szputnyikok műszerei

A francia Csillagászati Egyesület 1957.
november 6-i ülése — természetesen -—
szintén a mesterséges holdakkal foglalko
zott. Az előadó sajnálkozva állapította
meg a nyugati tudományos körök teljes
tájékozatlanságát a szputnyikok elő
készületeivel kapcsolatban, és kijelen
tette : „Exmek nem az az oka, hogy fél
tékenyen őrzött titkokkal álltunk szem
ben, hanem inkább az, hogy' sajnálatos

1. ábra. A második szputuyik belső szerkezete. 1. Orrvédő burkolat. 1 A napsugárzás vizsgálatára
szolgáló készülék (lásd S. ábra). 9. A műszereket és rádióadókat tartalmazó gömb. 1. Rögzítő állványzat.
5. A kísérleti állat tartálya
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módon közömbösek maiadtunk, amikor
a Szovjetunióban megjelent tudományos
közleményekről volt szó.” Példaképpen
hivatkozik a „R ádió” című szovjet folyó
irat 1957. évi júniusi (!) számára, amely
már részletesen közölte az első szputnyik
szerkezetét, a rádióadó-berendezés és a
műszerek teljes leírásával. (De még a Népszabadság 1957. október 8-i száma is egy
rég elavult amerikai tervet ismertetett —
nyilván tévedésből — „a szovjet mester
séges hold” címmel.)
' Milyen tehát valójában a szputnyikok
fölszerelése ? A legértékesebb részt magá
ban foglaló rakétaorrot kobalt tartalmú
keramit burkolat védi az áttüzesedés
ellen. Belül gömb alakú tartóban helyez
ték el a rádióadókat, az energiaszolgáltató
telepeket, a hőmérséklet mérésére alkal
mas érzékeny műszereket stb. Az első
szputnyik esetében ez maga volt a mes
terséges hold, míg a másodiknál a gömb
csak a rendelkezésre álló tér egy részét
töltötte ki. (1. ábra.)
A tudományos eszközök közül foglal
kozzunk először a napsugárzás erősségét
mérő készülékkel. Ez lényegében három
elektronsokszorozó berendezésből áll, ame
lyeket egymástól 120— 120 foknyira he
lyeztek el. Az ő feladatuk elektromos
árammá alakítani a beérkező napfényt;
az áramot azután galvanométermi mér
hetjük. Ez a műszer persze csak akkor
működik, amikor a Nap a három elektron
sokszorozó valamelyikének látókörébe
kerül. Minthogy a hóldacska forog, fel
váltva hol az egyik, hol a másik irányul
a Nap felé.
A z egész berendezés célja nem a látható
napfénynek, hanem éppen a számunkra
eddig hozzáférhetetlen ibolyántúli- és
röntgensugárzásnak a vizsgálata. Ezeket
a nagyon rövid hullámhosszú sugarakat
ugyanis a földi légkör elnyeli, úgyhogy
hosszasabban csakis mesterséges holdról
figyelhetők meg. Az elektronsokszorozók
előtt motorral hajtott kerekecske forog,
amelyben különböző „színszűxők” segí
tenek az ibolyántúli sugárzós kiválasztá
sában. (2. ábra.)
Ugyancsak érdekes számunkra a világ
űrből nagy sebességgel érkező atomma
gok áradata, az úgynevezett kozmikus
sugárzás — még mielőtt a földi légkört
elérte volna. A szputnyikokat két, egy
másra merőleges tengelyű, részecskeszámlálóval is fölszerelték. Bizonyos számú
elemi részecske becsapódása után jelet
bocsátanak ki. (3. ábra.)
Hogyan továbbíthatók e jelek a Földre?
Tudjuk, hogy a holdacskákban sokféle

műszer van, de rádióadó csak egy vagy
kettő. Ez annyit jelent, hogy egyidejűleg
valamennyi mérésről nem számolhat
nának he, mert kevés a „szabad vonal” .
A leleményes tervezők azonban egy kü
lön berendezés segítségével meghatáro
zott sorrendben olvastatják le a műszerek
állását, s egymás után közöltetik —
egyetlen adó útján ! — a mérési eredmé
nyeket. Bebizonyították, hogy a jeltováb
bításnak ez a módja alig 1— 2 százalékos
hibát okoz.
A második szputnyik belső terét a mű
szeres gömb mellett az a hengeres tartály
tölti ki, amelyben Lajka kutya lakott.
A légmentesen záródó kabin belsejében
a levegőellátást szabályozó berendezé
sen és az állat táplálékán kívül különféle
mérőműszereket is elhelyeztek. Folyama
tosan vizsgálták a kutya pulzusát, léleg-

2. stbru. Három elektrouáokszurozúból összeállí
tott berendezés a Napból érkező ultraibolya- és
röntgensugarak erősségének mérésére. Az előtér
ben a szőröket tartalmazó kerék. (A második
szputnyik műszereiből)

zését és vérnyomását, valamint a belső
térben uralkodó hőmérsékleti viszonyokat.
Még elektrokardiogram készítésére alkal
mas eszközt is találunk a fülkében. Taláu
érdemes megjegyeznünk, hogy ilyen ön
működő és távolból leolvasható orvosi
mérőműszerekkel először — alig tíz éve
— sportorvosok kezdtek foglalkozni.
Ezeket használták fel ugyanis a hosszú
távfutók fizikai állapotának folyamatos
vizsgálatára, edzés vagy verseny közben.
Merre halad az amerikai hold ?

Noha egy amerikai mesterséges hold
már régóta „esedékes volt” , s a február
elsejei sikert is több eredménytelen kísér393

let előzte meg, az Explorer megszületésé
nek híre mégis világszerte meglepetés
ként hatott. A meglepetést nem maga a
a. hold okozta — ez megfelelt a régebben
bejelentett tervnek, amely szerint eleinte
csak kisméretű, .kísérleti holdakat” bo
csátanak fel — , hanem egjnészt a fel
használt rakétatípus, másrészt a kitűzött
és megvalósított pálya. Egyelőre, úgy
látszik, Amerikában félretették a régi,
sokat propagált terveket, s egy négylépcsős Jupiter rákétára bízták a. holdacska feljuttatását. Ez az eszköz, ame
lyet kis katonai rakétákból ideiglenesen
állítottak össze, már első alkalommal
legyőzte nagynevű elődjét, a kimondot
tan erre a célra épített háromlépcsős Vanguard rakétát.
Az Explorer alig 15 centiméter átmé
rőjű gömbjében a néhány tudományos
eszköz (elsősorban kozmikus sugárzásmérő) mellé két, kis teljesítményű rádió
adót helyeztek el, amelyek a három méte-

3. ábra. Kszktiz a kozmikus suyárzáh eriís*éj(éiiek
mérésére. (A második szpntiiyik műszereiből)

rés rövidhullámon küldik jeleiket a Eöld
felé. Ez az adás annyira gyenge, hogy —
a szputnyikokéval ellentétben — rádió
amatőrök aligha hallgathatják. De a
washingtoni Tengerészeti Kutató Labo
ratórium különleges, ,,Mimtrack” -készülékeivel egymás után többször is sikerüli
megfigyelni halk jelzéseit. íg y aztán k i
számíthatták azt a pályát, amelyen a
holdacska közvetlenül a fellövés után
haladt.
Az Explorer február elsején 114 perc
57 másodperc alatt tett meg egy teljes
fordulatot, átlagosan 1444 kilométeres
magasságban a felszín fölött. Amikor
legalacsonyabban járt, sem ju tott 350
km alá, ellenben pályája másik oldalán
2539 kilométerig emelkedett föl. Ha össze
hasonlítjuk ezeket az adatokat a Vayguard-tervben javasolt 320, illetve 1300
ídlométeres magassággal, várhatjuk, hogy
az Explorer élete sokkal hosszabb lesz, és
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valószínűleg még évekig keringeni fog.
A 4. sz. ábránkon feltüntettük az ame
rikai holdacska pályáját, amely a nagy
magasságkülönbség ellenére is még min
dig körzővel volt rajzolható. Könnyen
kiszámíthatjuk azt is, hogy az Explorer
átlag 7153 métert tesz meg másodpercen
ként, és legnagyobb sebessége (amikor
legközelebb van a Földhöz) 8160 mjmp,
a legkisebb viszont csak 6147 mjmp.
Hogyan helyezkedik el a térben a pálya
síkja ? Ez a kérdés a közvéleményt is ér
dekli, mégpedig ebben a form ában: vajon
látható lesz-e m ajd tőlünk is az amerikai
hold ? A pályaadatok birtokában most
már minden kétséget kizáróan megálla
píthatjuk, hogy nem. Az Explorer ugyanis
mozgása közben mindössze 33,5 fokos
szög alatt metszi az egyenlítőt (a szputnyikok legalább 63 fokos pályahajlásával
szemben !), ezért csak olyan területek
fölé ju t el, amelyeknek földrajzi széles
sége 33,5 foknál kisebb. Ilyen például
Afrika, India, Ausztrália, Közép- Amerika
<ís Dél- Amerika egy része. De szabad
szemmel valószínűleg még ezekről a he
lyekről sem látszik, mert a kis méretek
és a nagy magasság m iatt mindig hal
vány marad.
Ennyit jelentett a washingtoni intézet
a holdacska első 32 keringése után. Az
adatok újabb rádiómegfigyelések segít
ségével egy ideig még javíthatók lesznek,
de mihelyt a telepek kimerülnek, a hol
dat végképp szem elől veszíthetjük.
A megfigyelés ekkorra már — néhány
hatalmas radar berendezésen kívül —
teljes egészében a távcsöves holdkövető
állomások kezében lesz. Ezekről az állo
másokról még 1957 márciusában beszá
moltunk olvasóinknak (X II. évf., 10.
szám). Most csak arra a kérdésre kívá
nunk felelni, hogy hová, mennyit fejlő
dött azóta az akkoriban tervbe vett meg
figyelő hálózat.
Megfigyelő csoportok szerte a világon

Az amerikai holdkövető állomások első
„nem zeti riadóját” még 1957. május
17-én rendezték meg. Ez alkalommal
megfigyelő csoportnak, mintegy 1200 tagja
kereste az égen azt a 6 kivilágított repülő
gépet, amelyek a mesterséges holdat vol
tak hivatva helyettesíteni. Az időjárás
eléggé kedvezőtlenül alakult, úgyhogy
csak 20 állomás fölött volt végig derült az
ég. Sok volt a téves megfigyelés is ; ezek
erősen megnehezítették a központ mun
káját. Azóta az amerikaiak Kalifornia bán felállították az első, különleges fény
képezőgéppel fölszerelt Baker—Schmidt-

távcsövet is, amely megfigyeléseit már
ezredmásodpercnyi pontossággal végzi.
A szputnyikokkal kapcsolatos megfigye-

5. úbru. 1-'/. a luéreiaránylmu készüli rajz az
Explorer nevű amerikai liold pályáját mutatja
a Fűid körűi

lési eredményekről legutóbb beszámol
tunk már.
Az első szputnyík fellövését követő
izgalmas napokban ülésezett Barceloná
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Uerő László :
AZ ÉPÍTÉSZETI STÍLUSUK
(Gondolat Kiadó, 1957. Ára 33 Fi)
Régi várakozásnak felelt meg Gerő László,
kiváló művészettörténészünk üj könyvével. A leg
fontosabb építészeti stílusok jellemző vonásainak
tömör összefoglalásával kívánta tájékoztatni a
művészetekkel, közelebbről az építészet törté
nelmi formáival kevésbé ismerős olvasókat. Az
ismeretterjesztés feladatához híven tájékoztató
szövegét megfelelő rajzok és néhány épület fény
képének közreadásával kísérte. A különféle stílu
sokat nem csupátn a formaelemek Ismertetésével,
rendszerezésével, hanem az épöletek szerkezeté
nek, homlokzatuk alakulásának és a belső tér
formálásának jellemzésével mutatja he.
Gerő László a „tipikus’ 5 alkotásokat vizsgálta,
elemezte. Mégpedig elsősorban azért, hogy a
Magyarországon föllelhető épületek stílusának
megállapításakor az olvasók hamar és könnyű
szerrel eligazodjanak. Mégis hiánynak érezzük,
hogy a kitűnő könyvből kimaradt a mór stílus és
a történelmi iszlám építészeti formaelemeinek
ismertetése. Holott ez nemcsak közvetlenül ha
lott hazánkban (a török hódoltság idején), hanem
hatott az európai építészetre Is általában, már
jóval előbb a spanyol és a dél-íraneiaerszági tér
hódítás korában. (Hatását az úgynevezett „preFomáii“ és a román építészetre a modern kutatás

ban a Nemzetközi Űrhajózási Szövetség
kongresszusa. A Szovjetunióban létesült
holdkövető állomásokról itt maga a szer
vezőnő, dr. A. G. Maszjemcs szovjet
csillagász tartott beszámolót. Maszjevic
— aki egyébként a megfigyelő hálózat
tal kapcsolatos megbeszélések céljából
1957 júniusában az USA-ban is járt —
elmondotta, hogy fél óv alatt 68 állomást
állítottak fel, amelyeket 1957. szeptem
ber 24-én riasztottak először. Az igazi
főpróba október 1-én volt, amikor egy
kis lámpával fölszerelt, gázsugárhajtású
(lökhajtásos) repülőgép utánozta Moszkva
fölött a mesterséges holdat. Végül az
egyik AT—-I típusú kis távcsövet, ami
lyenekkel a szovjet állomások dolgoznak,
Maszjevics a vendéglátó Spanyol Űrhajó
zási Társaságnak ajándékozta.
Az idén januárban 40 hasonló táv
csövet kaptunk mi is a Szovjetunióból.
S noha a közvélemény érdeklődése a
mesterséges holdak iránt napjainkban
kétségtelenül csökkeni, a rendszeres meg
figyelésekkel egybekötött tudományos
munka még csak most kezdődik igazán.
A második szputnyík vagy az Explorer
— ezt újra meg újra hangsúlyoznunk keli
— nem végállomást, hanem csak kezdő
lépést jelent a ' távolabbi célok felé
vezető úton.
Alm ár Iván
nagyra értékeli. A könyv gazdag, bőséges és pon
tos példatárában azonban egyetlen ilyent sem
találunk. Ezt a hézagot a következő kiadásban
pótolni kell. És korrigálna kell azt a hibát is.
hogy a román építészet példáinak felsorolásánál
a híres auvergne-I román épületek vagy Toulonse
meg sincs említve.)
A könyv bevezetése helyesen jegyzi meg, hogy
„a z építészet és táj, épület és kert kapcsolata min
den korszakban más5’ . A fejezetek során azonban
alig bukkanunk e kapcsolatok nyomára, még oly
jellemző stíluskérdés taglalása során sem, mint
az olasz reneszánsz villáinak és kertjeinek vagy
Versailles kastélyának és kertjének esetében.
(Versailles egyébként is áldozatul esik a könyv
„tipizáló*5 törekvéséből folyó egyszerűsítésnek.
Á barokk stílus épületei közé sorolva, bizony
nehezen lehetne a valóságban a könyv útmutatása
szerint felismerni. I)e ugyanígy járna az avatatlan
szemlélő, mondjuk. Velence különböző stílusú
épületeinek példáiban Is.)
Egy ily kézikönyvben ugyan elengedhetetlen az
„egyszerűsítés55, bár ez olykor torzításokhoz is
vezet. Gerő László azonban nagyjóban-egészében
mégis helyesen és célba találó tömörséggel ismer
teti az egyes stíluselemeket. Szép kiállítású könyve
az ábrák gazdagságával, gyorsan tájékoztató szer
kezetével s az ismeretek biztonságos alapjának
aránylag könnyed és közvetlen hangú közlésével
nagyon értékes nyeresége könyvkiadásunknak.
Sokkalta alaposabb mű. mint a régebbi, hasonló
célzatú népszerűsítő kiadványok, Lyka Károly
idevágó két könyvének (A művészetek története
és a Művészetek Könyve) kivételével. S ez utóbbit
jól egészíti ki remek illusztrációival és adatgyűj
teményével.
Murányi-Kovács Endre
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Hazánk területén az elmúlt századok
ban gyökeresen átalakult a tájak és
tájrészek arculata. Hatalmas erdőségek,
nagy kiterjedésű mocsaras, nádas tájak
tűntek el. E változásokat elsősorban
gazdasági elgondolások irányították: jobb
termőföldek kiválasztása, fejlettebb gaz
dálkodásra való áttérés, az egészsége
sebb lakóhelyek szüksége. A m ai ember,
aki már nem ismeri a Tisza mentél
követő végtelen nádasokat, el sem kép
zelheti, hogy milyen lehetett ott az élet.
Legfeljebb az egykorú írásokat tanul
mányozva alkothat magának némi képet,
no meg Jókai Már honi emlékezései
vagy Gyárffy István tanulmányai nyo
mán.
E változások sodrában nemcsak az
őseredeti növényzet tűnt el, hanem véle
együtt egykori állatvilágunk több jel
legzetes képviselője is. Ha most hamar
jában föl kellene sorolnunk kipusztult
és kipusztított állatainkat, az alábbi
névsort állíthatnánk össze : őstulok, jávorszarvas, bölény, hód, farkas, sakál. Java
részük bizony már múzeumaink kiállí
tási termeiben sem található. Eltünedez
tek, azaz hogy mondjuk k i n yílta n :
eltüntette őket az ember. Elsőnek a
nagyobb testűek kerültek a pusztítók
terítékére. Ezen ne is csodálkozzunk,
hiszen elejtésükkel tekintélyes mennyisé
gű húshoz és értékes bőrhöz jutottak a
vadász-zsákmányolók. Kipusztulásukat
tehát főképp az emberi kapzsiságnak és
a vadászszenvedélynek tulajdoníthatjuk.
Eltűnésük időpontját egykorú okmá
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nyok, tudósítások megközelítő pontos
sággal mutatják, s e források alapos
kritikai elemzése nyomán kiderül kipusz
tulásuk időpontja, ha nem is esztendő
ben, hát évszázadban.
Kipusztult állataink sorából legke
vésbé az őstulokról maradt írásos emlé
künk. Ez ugyan nem méglepő, mert
ez az állat pusztult k i hazánkból a
legkorábban, s rávonatkozó forrásaink
a tatárdúlások alatt semmisültek meg.
A környező államok közül pedig DélNémetországban és Ausztriában még a
X II. században kipusztult. A magyarőstulok eltűnését a X III. század köze
pére tehetjük. Legtovább a Keleti- és
a Déli-Kárpátok rengetegeiben maradt
fenn, s rom án eredetű adatok révén
ottani kipusztulásukat az 1400— 1460-as
évekre tehetjük. Az őstulok — mostani
szarvasmarháink őse — nagyobb volt,
m int későbbi leszármazottai. Többnyire
feketésbama színű, hatalmas, erős testű,
gyors mozgású állat volt. Hosszú szarva
fölfelé és előre görbült. Háta éle a
mar felé fokozatosan emelkedett. H atal
mas csordákban élt. Eredetileg síkvidéki
állat volt. Szívesen tartózkodott alföldi
folyóink dúsfüvű területein. Erdei és
így hegyi állattá csak másodlagosan
vált, amikor az emberek folytonos zak
latása és üldözése elől oda kényszerült
húzódni. Külsőre, egész megjelenésére
nagyon hasonló hozzá a magyar alföldi
marha. Alakját megőrizték számunkra a
barlanglakó ősember rajzai s a keleti
népek sziklába vésett domborművei.
Európai vonatkozás
ban legsikerültebbnek
tartják az úgyneve
zett augsburgi képet,
amely az őstulok alak
ját jó l szemlélteti.
Valamivel
többet
tudunk a jávorszarva
sunkról,
e
hosszú
lábú, hatalmas testű,
széles lapátos agancséi
óriásról, amely még
manapság is él Len
gyelország ősrengete
geiben s Európa, Ázsia
és
Észak-Amerika
részem. N év
említést a ma

gyarországi
szarvasról külföldi és
hazai írók munkáiban
még a X V I. század
ból is találni. Jóval
érdekesebbek azok az
adatok, amelyek már
nem egyetlen szóval
utalnak
állatunkra.
Például
az
egyik,
1517-ből eredő ada
tunk szerint a király
nál Budán tisztelgő
lőcsei küldöttség a
töb bi közt egy jávorszarvast vitt ajándék
ba. E gy másik, 1572ból való adat szerint
Báthory István erdélyi
fejedelem, a későbbi
híres lengyel király
II. Rudolfnak koro
názási ajándékul a pompás lovakon és
bölényeken kívül két jávorszarvast is
küldött Erdélyből. A jávor legtovább
— a X V II. század közepéig — Erdélyben
maradt meg, a Keleti- és Déli-Kárpátok
hatalmas erdőségeiben megbújva. A fel
vidéki jávorszarvas kipusztulását a X V I.
század végére, a dunántúliét a X V . szá
zadba kell helyeznünk.
Jóval több adatunk van a bölényről.
E hatalmas testű, szarvasmarha külsejű
állatok valamikor a Dunántúl és a
Kárpátok ősrengetegeiben éltek. Számuk
azonban az erdőirtások és a vadászatok
következtében rohamosan megcsappant.
Mátyás király kedvelt udvari történet
írója, Bonfini a bölényt csak jellegzetes
erdélyi vadként említi. Valóban, hazánk
területén a bölény Erdélyben maradt
meg legtovább. A bölényvadászatok
egyébként mér a X V I. században meg
ritkultak. Nevezetes bölényvadászatot
rendezett 1574-ben Majláth István Gyergyóban. 1572-ben, miként Istvánffy M ik
lósnál olvashatjuk: „A z erdélyi vajda
négy belint” küldött a császárnak. A zt
is tudjuk, hogy 1632-ben a fogarasi
fejedelm i vadaskertben még voltak b ö
lények, s hogy 1643-ban I . Rákóczi
György erdélyi fejedelem „begyin vadá
szatra” hívta Bornemissza Páli. Érde
kesek azok az adatok is, amelyek szerint
Erdélyből több ízben került európai
bölény Bécsbe, részint magántulajdonija,
részint nyilvános bemutatásra és köz
szórakoztatásra. íg y 1729-ben, Erdély
akkori német katonai parancsnoka kül
dött Bécsbe egy bölényt a, császári
udvari állatsereglet számára. Ez idők-

ból származott ugyancsak Erdélyből
Bécsbe egy bölénypár is. Külön neve
zetességnek számít a Miska (Mischko)
nevű, Erdélyből, valószínűleg a Kelemen
hegységből a bécsi ,, IIétztheater ” -ba
felhozott európai bölény bika. Ü gy vélik,
hogy 1788-ban születhetett. Ez az állat
a Hetztheaterban „szerepelt” 8 éven
át. egészen 1796-ig, m ajd 13 évig a
schönbrunni állatkertben élt még, s
1809-ben pusztult el. Ez a példány volt
az utolsó, fogságban elhullott, Erdélyből
származó európai bölény. A z állat pon
tos leírását Marcel de Serres-nek köszön
jük, aki az elhullott bölényt kiásatta,
s a tetemét Párizsba küldte. Ott, a tudo
mány nagy kárára, elkallódott.
Hogy a szabadban élt bölények m ikor
pusztultak ki, azt teljes pontossággal
nem tudjuk. Megbízható adatnak látszik
Ujfalvy Sándoré, aki szerint az utolsó
erdélyi bölényt 1762-ben a borgói ma
gaslaton lőtték le. Akárhogyan történt
is, tény, hogy egyelőre a X V III. század
végéről nincs hitelt érdemlő adatunk
szabadban elejtett bölényekről, sem va
dászatukról .
Honi állatvilágunk érdekes alakja volt
a hód. Ez a 80— 90 centíméternyi test
hosszú, 35 kilót elérő hatalmas rágcsáló
szervezetében a vízi élethez alkalmazko
dott. Ezt tanúsítja sűrű és töm ött szőrruhája, amely a vízben nem nedvesedik
át, a hátsó láb u jja it összekötő úszóhártyája, az aránylag kurta, felülről
lapított pikkelyekkel borított, farka
úszáskor a fő kormányszerve.
Kipusztításának oka értékes prémjén
kívül a nagy vendégségeken és böjti
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asztalokon ízes csemegének számító farka
és nem utolsó sorban kiválasztó miri
gyének régente orvosságként használt
váladéka, a hódpézsma (Castoreum) volt.
A hódok sajátságos életéről köteteket
írtak már. Lakásuk építésekor kar vagy
com b vastagságú fákat döntenek ki
hatalmas, vésőidomú metszőfogaikkal,
körülrágván a fák tövét. A csonka fatör
zseket, a farönkök szállításának a puha
talajba mélyedő nyomait s a lakásuk
fölött felhalmozott fadorongokat min
denütt észlelhetni, ahol hód él. Sokszor
a kisebb patakok vagy folyók vizének
felduzzasztása végett valóságos kereszt gátakat építenek a kidöntött fákból.
Hazai vonatkozásban 1251-ből, IV .
Béla királyunknak egy Turóc megyei
monostoralapító levelében van először
írásos említés a hódészokről, illetőleg
a hódvadászokról. A régi időben ugyanis
az ország bizonyos területein — nyil
ván ott, ahol sok hód élt -— a lakosság
kötelezve volt hódbőrök beszolgáltatá
sára a királyi kamara számára. A kárpát
medencei hódokra vonatkozó adataink
java részben azonban későbbi időből,
főként a X V I., X V II., X V III. és a
X IX . század első feléből valók. Thurzá
Szaniszlá 1603-ban Nyitra megyei várá
ban. ilyen fogásokkal kedveskedett ven
dégeinek : „tehénhús tormával, kappan
mézelt tésztával, leves kenyérrel, kol
bász, kecsege sóban, hódfark gyümölcs
lével . . . ”
A régi orvosok a hődpézsmát, vagy
ahogyan ők nevezték, a hódmonyát
vagy hódanyt „az asszonyi méhek sok
nyavalyái és a kólika ellen” , szülésnek
segítésére használták, miként egy Má398

tyus nevű erdélyi or
vos 1756-ban följegyézte.
A kárpátmedencei
hódok előfordulási he
lyeit hiteles bizonyíté
kaink alapján főként
az Északnyugati-Kár
pátok néhány megyé
jéből, Erdélyből, a
Duna, a Rába és a
Száva folyók melléké
ről ismerjük. Legto
vább maradt meg a
hód Pozsony, Komá
rom és Zimony kör
nyékén, a nehezen
megközelíthető, gyé
ren lakott, mocsaras
területeken. Kipusz
tulásukat Szalay, ki
váló állattörténészünk szerint itt az
1860-ik évre kell tennünk. A z utóbbi
időben több helyről került nyersbőr
kereskedőkhöz állítólagos „hódbőr” . Min
den esetben kiderült róluk, hogy, sajnos,
nem hódnak, hanem egy hazai tenyé
szetből megszökött, amerikai eredetű
prémes állatnak, a kódpatkánynak vagy
nutriának (Mioeastor copyus) a bőrei.
Hazánk mai területéről kipusztított
emlős a farkas is. A szilajpásztorkodás
fénykorában, a folyók szabályozása előtt
aránylag közönséges vadunk volt. A
folyók szabályozásával, a mezőgazdasági
kultúra fejlődésével s a népesség gya
rapodásával a folytonos zaklatás követ
keztében a farkas is eltűnt. Legtovább
tartotta magát a Dráva szögében, Ba
ranyában, ahol a múlt század nyolcva
nas éveiben is aránylag gyakori volt.
De kemény, hideg teleken részint Er
dély, részint a Diává— Száva köze felől
néha még ma is elkóborolnak hozzánk.
Alig van olyan esztendő, hogy lapjaink
ban ne jelennék meg egy-egy tudósítás
farkas lelövéséről. Igaz, hogy nem mind
farkas, mert akad közöttük sokszor
elvadult német juhászkutya is, amelyet
olykor — helytelenül — farkaskutyá
nak neveznek. Az elvadult német juhász
kutyát néha a szakember sem tudja
elválasztani a farkastól külső jegyeiben.
Ilyenkor a csontrendszemek és a kopo
nyának a vizsgálata szükséges. Az egyik
legutolsó hiteles farkas Kecskemét mel
lett, a bugaci erdőben lappangott, s
éveken át dézsmálta a kisemberek
birkaállományát, míg végül 1952-ben
sikerült elejteni. A farkas tehát manapság
már csak „alkalmi vendég” nálunk

Sajnos, hazánk mai te
rületéről régebbi, a
múlt századból szár
mazó
farkas-példá
nyunk alig van. Ilyen
a zirci, helyi jellegű
múzeumban őrzött s a
múlt század derekán
a Bakonyban elejtett
farkas, s talán ilyen
a Sigrayak
ivánei
kastélyából a Termé
szettudományi Múze
umhoz letétként ke
rült két farkas. Érde
mes volna utánanézni,
hogy főként a nagyobb
alföldi és dunántúli
iskolai természetrajzi
szertárakban nem lap
pang-e egy-egy üyen,
bizonyíthatóan dunántúli, illetve alföldi
eredetű kitöm ött farkasunk!
Az előbbinél jóval ritkább és érdeke
sebb ragadozó állatunk volt a sakál.
Valamikor, a folyók szabályozása előtt,
amikor nagy kiterjedésű nádas, zsombékos és mocsaras területek kísérték
folyóinkat — ezek a sakálnak kiváló
búvóhelyül, szolgálhattok — , bizonyára
gyakoribb volt. Ebből az állatból 3 pél
dány van a Természettudományi Mú
zeum tulajdonában. Az elsőt 1882-ben
Debrőn (Heves megye), a másodikat
1936-ben Tyúkodon (Szatmár megye),
a harmadikat Derecskén (Bihar megye)
1942-ben lőtték. Minden bizonnyal a
Balkán-félszigetről hozzánk elkóborolt
példányok lehettek.

KÉRDEZZ
Vásony Mihály budapesti olvasónk kér
dezi: M i az oka a külső ablaküveg be
párásodásának, s hogyan védekezhetünk
ellene?
Hidegkúti Gyula vegyészmérnök vála
szol:

A levegő minden hőfokon más és más
mennyiségű vízgőzt tud fölvenni telítő
déséig. Mmél melegebb van, annál több
vízgőz van a levegőben. Ha magasabb
hőfokon vízgőzzel telített levegőt alacso
nyabb hőmérsékletűre hűtünk, a két hő
fok különbségének megfelelő vízgőz
mennyiség kiválik, lecsapódik. Ez törté
nik télen az ablaküvegen is. A fűtött
(melegebb) helyiség vízgőztortalma álta
lában a telítettséghez közel van, így a
hideg ablaküvegen a körülötte lehűlt
levegőből a vízgőz egy része kiválik.

Sakál

Az elmondottakból láthattuk, hogy
mikor és miképpen pusztultak ki hazánk
területéről érdekes és értékes vadjaink.
Eltűntek nyom nélkül. Sajnos, pilla
natnyilag egyetlen bizonyító példány
sincs birtokunkban a történelmi idők
ben még élt magyarországi jávorszarvas
ból, bölényből és hódból. De szeren
csére reánk maradtak eleink írásos föl
jegyzései, s ezek elénk varázsolják a
ködös múltba tűnt állatainkat. S ha
ismeretükhöz csak egy parányi ada
lékkal is hozzá tudna valaki járulni
újabb adatok közlésével, a magyar föld
természetismeretének útját egyengetné.
Dr. Szunyoghy János
tudományos kutató

FELELEK
A párásodás ellen többféle módon vé
dekezhetünk. Tisztítsuk meg az ablakot,
majd a száraz üvegre jó minőségű szap
pan kihegyezett darabkájával húzzunk
néhány centiméteres távolságban vonalkákat. Ezután ujjainkkal vagy tiszta
ronggyal dörzsöljük szét a szappan
nyomokat vékony réteggé. A szappan
réteg bizonyos ideig fölveszi a nedvességet
s az üveg átlátszó marad. A bevonatot
— az üveget letisztítva — időnként meg
kell újítani. Tartósabban egy kevés
glicerint tartalmazó vizes zselatinoldattol párátlanfthatjuk ablakainkat. E l
kerülhetjük a párásodást az üveg fölmelegítésével is. Például az autók szél
védő üvegét a rajtuk látható ellenállásdrót fűti árammal, a kirakatokban pedig
meleg levegőt hivatnak az üvegre.
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A //a g y Constantinus császár 330-ban áthelyezte udvarz C tartását Bizáncba (Konstantinápoly, Isztanbul).
Csakhamar ez a város vált a nagy birodalom központ
jává, s ez maradt 1453-ig, amikor a törökök elfoglaltak.
Templomok, nagyszabású paloták, középületek serege
lepte el utcáit, bronzszobrok ragyogtak terein. Szerke
zetük, formanyelvük azonban eltér a régi székhely,
Róma művészi arculatától. Bizánc túlontúl közel feküdt
Ázsiához, semhogy ez a szomszédság ne éreztette volna
hatását.
Bizánc évezredes története félig ázsiai történet : keleti
fényűzés és elpuhultság, gépiesen szertartásos udvari
élet, soha nem látott fedettséggel, tékozlással és csel
szövésekkel, keleti kényuralom tőrrel és méreggel, a
vallásnak külsőségekké dermedésével és vak fanatizmus
sal, Művészet dolgában is közvetlenebb volt ott a keleti
érzések, törekvések és elgondolások hatása, mint Rómá
ban. Ilyen körülmények között lassanként egy olyan
stílus alakult ki, amelyet joggal különíthetünk el a
Nyugat stílusától bizánci művészet néven.
Ügy látszik, hogy építészetében korán érvényesültek
a Szíriái, kisázsiai"mesterek új szerkezeti vívmányai.
Tarkább képet, mint e nagy területen, alig mutat egy
hamar az építészet valamely korszaka. A Nyugaton ural
kodóvá vált hosszhajós bazilikát lassan
kiszorítja egy olyan templomstüus, amely
a hosszhajóval ellentétben a centrális,
kupolás templomot állítja előtérbe, vagy
egyesíti emennek a tulajdonságait a hossz
hajós temploméval. Az utóbbinak párat
lanul nagyszabású emléke a bizánci Hagia
Sophia-íjzékesegyház, amelyet Anthemiosz
és Izidorosz mester terve szerint 563-ban
fejeztek be. A hatalmas épület magva a központi tér, ame
lyet óriási, 50 méternél magasabb, félgömb alakú kupola

\ H&tyia S v p liia lá tk é p é

föd. Ehhez jobbra-baira egy-egy f’élkupola csatlakozik, s
ezek újabb tereket födnek. Mindé kupolákat újfajta, telivér bizánci szerkezet köti össze a tartó fallal vagy pillé
rekkel: a csegely gömbháromszögű falazat, amely Bizánc
ból a keleti építészet ajándékaként átterjedt egész Euró
pára. A falsíkokat, a kupolákat arany alapú mozaik képek díszítették.
Az új térkiszabás és az új szerkezet együttes hatása
alapjában eltér a nyugati bazilikáktól. A kupola és a
félkupolák által határolt tér ritmikus emelkedése és
esése páratlan példája az építész télalakító művészeté
nek. E tekintetben alig van hozzá fogható az építészet
egyetemes történetében. Nem csoda, hogy előképpé vált,
és sokféle, többnyire egyszerűsbített kiadásban követték
az ilyfajta építészet alapgondolatát az évszázadok egész
során át.
A részletformák felfogását és alakítási módját a Hagia
Kophiában s a többi, nagyszámú ránk maradt emléken
eléggé jellemzi az oszlopfő átalakulása. A kiinduló alap
gyakran a régi kormthusi oszlop. De míg ez a klasszikus
görög mesterek kezén a legplasztikusabb (a legszobrászibb kidolgozású) volt, Bizáncban éppen ezt a tulajdon
ságát veszti el, és legtöbbször a síkdíszítmény felé haj
lik : kiálló hajtókáit hozzálapítják az oszlopfő kosáralakú magvához, s gyengéden duz
zadó vonalai élessé, keménnyé válnak.
A fejlődés során egyetlen képsíkba szorí
tott síkdíszítmény lett belőle, amely az
oszlopfő magvát köpenyként borítja ; ha
sonlatos azoknak a csodálatosan szép se
lyemszöveteknek a díszítéséhez, amelyek
kel Bizánc fél Európát ellátta. Ez az antiplasztikus (szoborszerül alakítással ellenté
tes) vonás, a sikdíszitményszerűség hathatós hangsúlyozá
sa jellemzővé válik az építészet egyéb díszítő elemem is.
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A velencei Szent Mark-templom látképe

A konstantinápolyi Hayia Sopbia metszető és alaprajza
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A bizánci építészet korán hatott Itália
némely részére, így legfőképp Ravennára,
Dél-OÍaszországra, Szicíliára s utóbb
Velencére is. Az V. és a VI. században
Ravenna fejedelmi székhely. Rövid virág
koráról szép emlékek tanúskodnak : a
S. Apollinare nuovo és a 8 . AppolUnare
Püspóki trónus („Uaximlanus katedrája” ). Jeileuzeíes Imzúik-í elefántcsont dombornm, a miniétnráltiiati is eiSi'orduUi keretdíszítméns ekkei

in Glasse bazilikastílusban épült templo
mok ; kialakításukba keleti elemek ve
gyülnek (az oszlopfők váUkövei, a mozaikdísz stb.). Viszont a 8. Vitale magva
ogyenlőszérú görög kereszt. Valamennyi
ben mintegy kereszteződését kapjuk
Kelet és Nyugat templomalaMtó gondo
latainak. A bizánci művészet pompáját
politikai és kereskedelmi összeköttetései
útján vette át Velence, a gyors fejlődés
nek indult laguna-város. Szent Márktemploma a X I. században ugyan egy
szerű tégiaépítménynek indult, görög
kereszt alakú alaprajzon, de a X III. szá
zadban a már gazdag és hatalmas köz
társaság ragyogó színes márványköntösbe
öltöztette homlokzatát. Öt kupolája le
nyűgözően kormányozza a térhatást,
amelynek nyugodalmasságát szorosan
a falhoz stilizált mozaikok fokozzák.
Kelet hatása Olaszország délibb vidékein
is nyomokat hagyott. Ez a hatás azon
ban ideiglenes volt, és nem vált olasz
földön egy későbbi művészet alapjává.
A nyugati keresztény templomépíté
szet és művészeti stílus hovatovább föld
rajzilag is elvált a keletitől. Döntően
hatott erre, hogy az odáig mégiscsak
egységes keresztény egyház keleti s nyu
gati egyházra szakadt, külön központtal,
külön szertartással, külön szervezettel.
Külön templomstílussal is. A z együk a
keleti, amelyben persze a bizánci, főképp
görög kereszt alaprajzú, centrális, kupo
lás építési m ód ragadja magához az
uralmat, s ez az uralom lassanként ki
terjed a Balkánra és Oroszországra, ahol
bizonyos változatokban máig is él. Leg
érdekesebben Oroszországban alakult át,
mégpedig örmény, sőt szasszamida, rész
ben pedig a népies orosz faépítkezés
hatására, s a maga egészében már inkább
a keleti, semmint az európai művészet
körébe utalható. E változatok keletiesen
lassúak voltak, miközben a nyugati
egyház templomépítése s vele az egész
építészet gyors egymásutánban hozta
létre a román, a gótikus, a reneszánsz stb.
stílusokat. Ezeket a Kelet nem ösmeri, s
ott legföljebb elszigetelt nyomai marad
tak nyugati mesterek időlegesen oda
plántált, csakhamar megszűnt munkál
kodásában. Magyarország kívül esilt a
bizánci építészet területén; csak itt-ott
maradtak múló hatásának nyomai.
Az óltereszténysóg művészetéről szólva
már említettük, hogy a ravennai S. Vitalefemplom festészeti díszei meggyarapítják
az ábrázolás körét, mert „itt egészen
bizánci módon (s bizonyára bizánci mes
terek kezéből) a bibliai és teológiai vonat

kozásokon túl megjelenik a bizánci csá
szár, Justinianus és felesége, a hírhedt
Theodora, pompás ruhájú udvari népé
vel, ajándékokat tartva a kezükben. Ez
alakok szorosan egymás mellé vannak
rendelve, háttér és előtér nélkül. Mind
szembe fordul, mind eselekvéstelen, Épn úgy áll egymás mellett a ravennai
Apollinare nuovo templom főhajójának
falam, a szentek végtelen sora: mind
méltóságteljes és gazdag hímű udvari
öltözetben, mind cselekvéstelenül. Nem
fűzi őket egységgé egy kompozíciós vagy
formai gondolat, egyszerűen jelen vannak,
túlvilág! méltóságukban. Testiességük
sehol sincs kiemelve : a fény és árnyék
adta plaszticitás (szoborszerűség), a térbe
való helyezés hiányzik. Előkelő égi kar,
amelynek nincs vonatkozása a földi
valóságokhoz. 8 mégsem érezzük ezt
fogyatékosságnak, mert formai szigorú
ságuk egyezik az új vallásnak most ki
alakuló szigorú dogmatikájával, cselekvéstelenségük kiemeli őket az idők árjá
ból az öröklét elvont világába, sík díszít
ményszerű testetlenségük a test meg
\ Vttlew’H Szem Alárk-templom
vetését s a lélek fontosságát hang
súlyozza, s ami nem utolsó szem pont:
pontos megtartását követelik. Végül
páratlan összhangban van annak a fal
nak síkjával, amelyet rendeltetése szerint fölülkerekedik a száraz tanítói célzat is.
Ebben a felfogásban a századok folyamán
díszítenie kell.
meg is merevedik a bizánci mozaikA ravennai mozaikok közül a S. Vitale
festészet. Fejlődésük különböző" korsza
fönt említett képei egészen bizánciak, s kaiból főképp Konstantinápoly, és Görög
Bizánc és a befolyása alatt álló vidékek
ország templomai őriztek meg számunkra.
mozaikjain tanulmányozható legjobban
az érzület lassú változása. A bizánci
A sevillai Alkazárhúi. A követek lenn,császár egy úgynevezett cezaropapizmus
fejeként nem is egyszer teológiai vitákat
dönt el hatalmi szóval, a a keresztény
valláséletbe erősen beavatkozik az udvar,
szertartásaiba pedig az udvari élet min
denféle ceremóniája. (A cezaropapizmus
olyan rendszer, amelyben az uralkodó
császár nemcsak a birodalom politikai
kényura, hanem egyszersmind az egyház
legfőbb feje is. — .4 szerit.) Mintha a világ-,
rendet most már két hatalom kormá
nyozná : az egyik a földi császár, a
másik az égi udvartartás. S a mozaikképeken az utóbbi magára; kezdi ölteni
az előbbinek ruháit, előírt testtartását és
taglejtését, a hatalmi tudat szigorú
arckifejezését, megközelíthetetlen fensé
gét. Ezzel az égi ábrázolások szereplői,
főként Krisztus, a hatalmas dicsfény
övezte Eg Ura és a Szüzanya, komoly,
komor, utóbb szigorú, sőt végül szenvtelenül rideg fenségként jelennek meg a
falakon, oly hatalmasságokként, amelyek
nem a szív költői odaadását, hanem
— akárcsak: a földi császár — parancsok
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nagyon
serkenti
Bizánc, a dombor
művek kivételével.
Fából faragott
vagy bronzból ön
tött domborművek
iepik el a templo
mok kapuját, sok
szor az ábrázolások
egész sorozata ad
ja elő körülbelül
ugyanazt a tárgy
kört, amelyet a fes
tők dolgoztak fel.
Mezőkre osztják az
adott területet, s
e mezőkbe kerül
nek egyes szent
alakok, néha jele
netek. Az előbbi
esetben az ala
A i'urdovui mecset belső ..oszloperdcje
kok mind szembe
néznek, tartásuk
képeket. Kicsiny méretben ugyanilyen
szigorú, sőt idővel merev, s ruháik redői
érzület szülöttei azok a xniniatúrák (vagy síkokra bontva laposakká válnak. Még
miniatűrök : szent könyvek pergamen kiérzik belőlük itt-ott a görög hagyo
lapjait díszítő apró képek és omamentumány. Túlnyomórészt ugyanezek a voná
mok), amelyeket fedőfestékkel festettek
sok jellemzik a nagyban művelt elefánta gyorsan kifejlett kolostorélet írástudó
csont domborműveket, amelyek dobozo
és művészkedő szerzetesei. Az Athoszkat, konzuláris jegyzőkönyveket (dyptyliegyi híres kolostortelep munkái közül chon) & ereklyetartókat díszítettek. Na
maradt ránk a legtöbb.
gyobb arányú ily mű a ravennai MaxiA szobrászatot nagy tettekre nem
mianus püspök katedrája, az V. vagy a
VI. század keleti faragóművészetének
alkotása, amely elborítja a trónus egész
A cord óval mecset belseje
felületét erősen stilizált, csekély doxnborodású alakokkal s valamivel kötetlenebb,
de durvább elöadású jelenetekkel.
A bizánci elefántcsont domborművek
— mint afféle könnyen szállítható apró
tárgyak — nagy számban elterjedtek
Európa északibb és nyugatibb népei
körében is, ahol ábrázolásaik módja
bizonyos fokig hatott Nagy Károly udvari
művészetére s a fiatal román stílusnak
nem egy képére, szobrászati alkotására.
Éppígy hatottak a Kelet miniatűr képei
is, amelyek a vándorútra kelt szent
könyvekkel gyakran igen-igen távoli nyu
gati kolostoroknak váltak kincseivé és
sokszor mintáivá. A hatás e nemét Kelet
művészete még két technika kelendő
portékája révén gyakorolta: a bizánci
selyem és a bizánci rekeszes zománc révén.
Bár egyikük sem volt bennszülött tech
nika, hiszen a rekeszes zománc ElőAzsiába, a selyemszövés pedig még távo
libb Keletre vezethető vissza, mégis
mind a kettő páratlan virágkort ért B i
záncban. Az előbbinek legérdekesebb al
kotásai közé tartozik a magyar királyi ko-

róna, amely ha ta
lán nem is Bizánc
ban, de bizánci ha
tás alatt készült.
*
elet és Nyugat
e korbeli művészeti
kapcsolatát
még
egy stílus feltűnése
jellemzi, amelyre
röviden utalnunk
kelL Ez azonban
nem a keresztény,
hanem az arab
iszlám művelődés
képviselője: a mór
stílus. Dél-Európa
legnyugatibb
ré
szén,
Spanyolor
szágban epizódszeA Megváltó az augyalok közi. Mozaik aranyalapon, linveniia, S. ApoUUnarts
VI. század. A kompozíció mérlauias rendbe állítja figuráit, szembe lord alva.
rűen (mellékes moz
zanatként) tűnik fel eselekvéstelen; fény és árnyék nem érezteti a teret s az alakok testiségét
a V III. században,
Ez a művészet, nem tekintve rövid
ahová a hódító mohamedánok plánt
szicíliai szereplését, Nyugaton csak az
álták át. Szülőföldje azonban Kelet,
ahol eleinte a bizánci építészet szer ibériai félsziget egy részére szorítkozott,
s ott is csak néhány századon át virág
kezeteit,
a bizánci díszítőművészet
zott, anélkül, hogy hatott volna Európa
ornamentikáját vette át, ezt azonban
egyiptomi, perzsa, indiai földön sok többi részére. De az arabeszk díszítmény
féle változatban átalakította. Festészete, ként beszivárgott Európa iparművésze
szobrászat®, alárendelt jelentőségű- Épí tébe, s legalább utalnunk kellett reá.
Spanyolország leghíresebb emlékei a
tészete páratlan díszítő jellegénél fog
va különéli, és spanyolországi emlé cordohai mecset, a granadai Alhamhra,
kei, mint az európai szellemtől ide azonkívül Toledo, Sevilla és más déli
gen unikumok, Mmes keleti mesék vará varasok mecsetjei és palotái. Európán
zsával hatnak. Űj eleme a patkó alakú kívül elsősorban Egyiptomban és Ázsia
vagy lóhere-ív, s új a boltozósban az déli jelében megvan e stílusnak a maga
apró, cseppkőszerűén ható elemek be külön, dúsgazdag változatú és hosszú
iktatása (sztalaktit boltozás). Monumen története.
Az ázsiai iszlám művészet emlékei a
tális emlékei főképp templomok (mecse
Balkánon és kissé szegényes formában
tek) és paloták. Az alaprajz mindig laza,
Magyarországon is megmaradtak — a
s a lényeg érintése nélkül tágítható vagy
török hódoltság idejéből. E török emlé
szűkíthető: kiindulási pontja a nyílt
udvar, amely oszlopcsarnokká alakul. Az keket vagy romjaikat láthatjuk Pécsett,
oszlop maga nem egységes típusú. Sok Szigetvárait, Budán, Borosjenőn és Égerszor Spanyolországban is messze földről Ben.
készen hozott oszlopokat találunk min
Lyka Károly
K ossulh-díjas m üvészettörténetíró
denféle változatban. Nem az alaprajz,
nem a fölépítés valamely tagozása,
hanem a minden síkot dúsan bevonó,
Következő számunk
szőnyegszerű ornamentika adja meg az
épületek legfeltűnőbb jellegét. Ez pedig
tartalmából
indák és sokféle mértani alak egymást
általszövő fonadéka, szigorúan síkdíszítParasztnyomor Magyarországon — H o
ményszerű rendszerben, amely nem ismer
gyan fordít az elektromos számológép ?
ritmusos ismétlődést vagy egy központ
i A tőgymirigy — A régi magyarok
köré való szerves elrendezést, hanem
koronázó fővárosa: Székesfehérvár -—
„végtelen ornamentika” : bárhol abba
hagyható. Ezeknek az „arabeszk” -eknek
A televízió az televízió — Gyűjtőúton
színes fonadékaiba ágyazódnak a Korán
a Fekete-tengeren — A tudomány v i
ból vett tanítások, stílusosan stilizált,
lága
gyakran aranyozott arab betűi.
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Növénynemesítés sugárkezeléssel
Idestova 30 éve tudjuk, hogy külön
féle sugárzások, így a röntgen-, a gamma-,
a neutron-, az ultraibolya-, a fény- és.
egyéb sugárzások örökletes változásokat
idéznek elő a növényekben és az álla
tokban.
A keresztező kísérletek meg arról
tanúskodnak, hogy az örökletes saját
ságok összessége, az úgynevezett geno
típus olyan elemi sajátságokból tevődik
össze, amelyek tovább már nem oszt
hatók. Az elemi sajátosságok termé
szetes anyagi hordozói a gének, amelyek
a sejtmag kromoszómáiban és plazmájá
ban helyezkednek el. A gén minden való
színűség a szerint nukleinsav-molekula
vagy ilyen molekulák csoportja. K öz
vetve vagy közvetlenül — gyakran na
gyon is bonyolult m ódon — hatnak a szer
vezet biokémiai és élettani folyamataira.
A gének megváltoztathatók, mégpedig
különféle külső hatásokkal, így sugárkezeléssé. is. Megváltozásuk, vagyis mu
tációjuk hat az általuk szabályozott
biokémiai folyamatokra, következés
képp a szervezet különféle öröklődő saját
ságaira is.
A sugarakkal kiváltott mutáció m ód
szerét az utóbbi évek során a növény
nemesítésben is egyre szélesebb körben
alkalmazzák.
Angliában árpa- és búzamutánsokat
tenyésztettek M, köztük egy értékes,
korán érő és rövidebb szárú, tehát keve
sebb szalmát adó változatot. Svéd kuta
tók új búza-, árpa-, borsó-, bükköny-,
mustár- és repeefajtákat alakítottak ki

e módszerrel. Németországban meg Auszt
riában érdemes munkát végeztek külön
féle gabonafélékkel, Zennel (betegség
ellenállás), szójával (rövid tenyészidő),
csülagfürttel (alkaloida-mentesség). Indiá
ban bőségesebb rosthozamú jatafajtákat
alakítottak ki, az Egyesült Államokban
és Kanadában pedig olyan gabonafajtákat, amelyek több betegséggel szem
ben tanúsítottak fokozott ellenállöképességet.
A nővénynemesítés általában a ter
mészetes állományokban állandóan mű
ködő örökletes változékonyságot hasz
nosítja, vagy úgynevezett hibridizáció
val új kombinációkat hoz létre, s a
megfelelőket kiválasztja. A mutáció ter
mészetes viszonyok közt aránylag ritka
jelenség. Talán 1— 100 millió egyed
közt találhatunk egyetlen megváltozott
öröklődésű, mutáns egyedet. De sugárkezeléssel a mutációk gyakoriságát akár
több ezerszeresére fokozhatjuk. Persze
a létrejött
örökletes változásoknak
csupán egy kis hányada, svéd kutatók
szerint alig egytized százaléka bizonyult
hasznosnak. Eszerint 1 millió kezelt
növény közül legfeljebb néhány tucat
nyi hasznos megváltozást kapunk. A
mesterséges kezelés nyomán kialakuló
mutációk egy része az előforduló ter
mészetes mutációkkal m egegyezik; más
részük természetes előfordulását nem
bizonyítja hiteles adat.
íg y bizony a sugárzással létrehozható
mutációkat csakis akkor hasznosíthat
juk igazán, ha rengeteg kezelt növényt
nevelünk föl, és meg
felelő eljárással ki
a brooklmvení gamma-mezürüi
tudjuk választani a
hasznos mutánsokat a
nagyszámú változat
lan vagy kedvezőtle
nül
megváltozottak
közül.
A mutációk a ke
zelt növénynemzedék
ben alig ismerhetők
fel, s rendszerint nem
is a kezelt növényeken,
hanem csupán az első
vagy a második utód
nemzedékükben raj
zolódnak k i jellegze
tes vonásokkal, kö
zülük is csak a mutá
ciót szenvedett nö
vény utódainak egy

részén. Ezt a nemze
déket, érdemes tehát
nagy egyedszámban
fölnevelni s gondosan
átvizsgálni. Könnyű
szerrel megoldható a
korai, a fagyálló és
a valamely feltűnő
külső sajátságban el
térő mutánsok kivá
logatása. Már össze
hasonlíthatatlanul ne
hezebb a feladat akkor,
ha mondjuk beteg
ségre ellenálló mután
sokat keresünk. Ilyen
kor több
százezer
vagy több millió egye
det kell beoltani a
kérdéses betegséggel,
s az egészségesen ma
A ffamiua-niezö központi része. A kobalt^-suyáriorrás főid alatti
radiakat kiválogatni.
álomtarlíiiyhti van süllyesztve
Minthogy a fertőzési
kísérletekben kísérleti
meglevő változékonyságtól, a ritkán
hibák miatt a fogékony növények fertő
zése sem sikerül egészen, ezért a szelek
előforduló spontán, természetszerű mu
tálás munkáját nébány évig folytatni tációktól, az úgynevezett rügymutációk
kell az örökletesen ellenálló egyedek
tól függ. Az ionizáló sugárzások hasz
kiválogatására. De a minőség és a hozam
nosítása révén a változások gyakorisága
csekély mennyiségi változásait, bármeny
fokozható. Eás növények sorában a
nyire hasznosak leimének is a termesztő
szabadföldi kezelésekre kiválóan alkal
számára, gyakorlatilag lehetetlen kivá
masak a béta- vagy gamma-sugaras
logatni.
izotópok. Egy-egy hajtásra vagy akár
Szakemberek szerint a sugárkezelés
nyomán kialakult mutánsok kiválogatá egész növényre is alkalmazhatják őket.
sával egy kívánt sajátságú fajta gyor
E célra több államban úgynevezett
sabban létrehozható, mint a szokásos
gamma-mezőket alakítottak ki. Ezek
keresztező eljárásokkal. A szabványos
több hektár kiterjedésű parcellák, ame
keresidézés módszereivel mintegy tíz
lyeknek közepén egy nagy aktivitású
generáció szükséges ahhoz, hogy egy
van
elhelyezve.
vad fajtából valamely sajátságot —- kobalt60-sugárforrás
Ez távirányítással ólomtartályba sülymondjuk valamely betegség iránti immu
nitást — átvigyünk egy kedvező ter lyeszthető a növények megfigyelésének
mesztési sajátságú fajtába. Ellenben a vagy a területnek a megművelése idejére.
A gamma-mezőn kellő ideig sugár
mutációs nemesítéssel a kívánt fajta
kialakításához kedvező esetben már 3— 4 hatásnak tehetjük ki a különböző növé
nyeket, a sugárfonástól más-más távol
generáció is elegendő. A sugárkezelés
ságra körkörösen nevelve őket.
révén ugyanis csak egy-egy sajátság
A sugárkezeléses mutáció-nemesítés
változik meg, a többi viszont gyakorlati
új & viszonylag még kipróbálatlan eljá
lag változatlan marad.
rás a növénynemesítésben. Noha lehe
A mutációs nemesítésnek az az előnye,
tőségei korlátozottak, s alkalmazása fölöt
hogy alkalmas az úgynevezett vegetatív,
vagyis nem ivari úton szaporított faj tébb aprólékos és körültekintő munkát
ták — gyümölcsfák, alma, cseresznye —- kíván, mégis bízvást mondhatjuk, hogy
nemesítésére is. Ezek sorában ugyanis előnyeinek és hátrányainak további föl
a hagyományos keresztezés és az ezt mérésével a biztató előjelek láttán érde
mes vele foglalkoznunk.
követő kiválogatás rendkívül sok ügy( A „The Times Science Bevietv”
gyel-bajjal járó, hosszadalmas művelet.
cikke nyomán)
A nemesítő munkája itt a növényben
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H Ű T É S 0 HÁZTARTÁSBA!)
„Szegény ember vízzel főz” — tartja a
közmondás. Az elmúlt nyár trópusi nap
jaiban pedig úgy módosíthattuk a köz
mondást, hogy „szegény ember vízzel hűt” .
Vízzel ám, pedig amikor hűtőszek
rény híján vízzel próbálunk hűteni, nem
csak a vizet pazaroljuk, hanem az ételt
sem tudjuk a romlástól megóvni.

A hűtőszekrényben plusz 4,5 C fokon
a 3000 baktérium csak 4000-re szapo
rodik 24 órán belül, tehát a tej válto
zatlanul élvezhető és forralható.
A hideg nem mindig pusztítja el a
káros baktériumokat, de legalább gátolja
szaporodásukat. A baktériumok létfölté
tele a nedvesség és a meleg. Ha tehát
életműködésüket akadályozni akarjuk,
a nedvességet és a meleget kell tőlük
elvonnunk. É n e a célra szolgálnak a
hűtőszekrények. Cikkünkben csak a ház
tartási hűtőszekrényekkel foglalkozunk.
Legelőször is az tűnik fel rajtuk,
hogy vastag faluk van : 6— 7 centiméter
vastag, a hőt rosszul vezető anyagré
teggel béleltek, hogy kívülről ne ju t
hasson be a hő a szekrény belsejébe.
Hogyan hozzuk létre a hideget
a hűtőszekrényben ?

Kyy kuuipresszeros Iiüíöszekréuy hűlő beren
dezése: 1. Kompresszor. 2. Sűrítő (kondenzátor).
:J. Nyomáscsökkentő szelep. 4. A hűtőtérben levő
párologtató

Élelmiszereink romlásét a meleg és
a nedvesség hatására gyorsan szaporodó
penészgombák és baktériumok okozzák.
Egy gyűszfinyi, azaz 1 köbcentiméter
friss tejben kereken 3000 baktérium
található. Ezek a szervezetre teljesen
ártalmatlanok. Ámde szobahőmérsékleten
24 órán helül 2 millióra szaporodnak, és
megsavanyítják a tejet. További 24
óra alatt 40 millióra szaporodnak, a tej
összemegy, és hasznavehetetlenné válik.
wa

Alapelvét gyakorlatilag már évezredek
óta ismerte az emberiség, de ezen az
elven működő, ipari célokra alkal
mazható hűtőgépet csak alig 100 éve
szerkesztettek.
(röppentsünk gyors egymásutánban
valamilyen párolgó folyadékot — például
benzint, étert vagy alkoholt — a bőrünk
re. A folyadék elpárolgásának helyén
hideget érzünk. A párolgáshoz hő szük
séges. A párolgó folyadék ezt a hőt
önmagától és a környezetétől vonja el.
Ezért a párolgó folyadék és a folyadékot
tartalmazó edény, de meg az edényt
körülvevő levegő is lehűl. Ezt a jelen
séget aknázzák ki hűtőszekrényeink.
Ezt alkalmazza á falusi nép is, amikor
máztalan agyagedényben tartja nyáron
az ivóvizét. Az edény lyukacsain a fel
színre szivárgó víz elpárolog, az edény
ben tehát hűvös marad a víz, főleg
ha szellős helyre tesszük az edényt,
A szél ugyanis elviszi a vízpárákat,
gyorsabb a párolgás, nagyobb fokú a
lehűlés.
De a víz lassan párolog, ezért hűtő
hatása sem nagy. Tehát a hűtőgépben
gyorsabban párolgó folyadékot kell fel
használni, s majd a párákat el kell
távolítanunk a folyadék körül. De hogy
ezt a párolgó folyadékot ne kelljen
állandóan újjal pótolni, a folyadékból
elszálló párákat gyűjtsük újra össze,

cseppfolyósítsuk, és vezessük vissza abba
az edénybe, amely a párolgó folyadékot
tartalmazza, vagyis a párologtatóba. H o
gyan oldják meg e feladatokat háztartási
hűtőszekrényeink ?
A villamos motorral működő hűtőgép

A gyorsan párolgó folyadék rendszerint
vagy kéndioxid (SOt), vagy metilklorid
(CHjCl), vagy frigen (CE2012). Ez az
úgynevezett hűtő folyadék egy kígyózó
csőrendszert tölt meg, amely abban a
térben helyezkedik el, amelyet hűteni
akarunk (hűtőtér). Egy villamos motor
ral hajtott szívó-nyomó szivattyú lég
ritka teret kelt a folyadék fölött. A
kis nyomású térben a hűtő folyadék
gyorsan párologni kezd, s a szivattyú
állandóan elszívja a keletkezett párákal
is. A gyors párolgás következtében lehűl
a hűtőtér. Ezzel a. hűtés folyamata le
is játszódott.
Most az a feladatunk, hogy a hűtő
folyadék fölül elszívott párákat újra,
cseppfolyósítsuk, visszavigyük a páro
logtatóba, hogy ott újra elpárologhasson,
és újra hűlhessen.
Ez így történik : a szívó-nyomó szi
vattyú a hűtőtérből kiszívott párákat
belenyomja, belesűríti egy másik cső
rendszerbe : a sűrítőbe. . Ezek az össze
nyom ott párák azonban erősen fölme
legednek, tehát le kell hűteni őket, ha
azt akarjuk, hogy eseppfolyósodjanak.
A sűrített csővezetéket a körülvevő
levegő vagy folyó víz (például vízvezetéki
víz) hűti. A nagy nyomás alatt levő,
lehűtött gőz ily módon újra cseppfolyósodik — kondenzálódik. Ezért a
készüléknek ezt a részét kondenzátornak
nevezzük. A z igy eseppfolyósodott fo
lyadékot, amely nagy nyomás alatt
áll, most már könnyű ismét a párolog
tatóba vezetni egy szelepen át. A folya
mat újra élűiről kezdődhet. Az effajta
hűtést kompressziós (összenyomásáé) el
járásnak nevezzük. Ezt alkalmazza a
kompresszoros hűtőszekrény.
jégkészítés meleggel

A hűtőszekrények másik fajtájában
nem villanymotor, hanem egy mele
gítő szerkezet van. Ez lehet gázláng,
petróleumláng vagy villanyáramtól át
folyt melegítő vezeték. Működését könynyen megérthetjük.
Jó ismerősünk a, szalmiákszesz. H o
gyan keletkezik? Az ammóniagázt (NH3)
a víz mohón elnyeli. E gy liter 20 C
fokú víz 700 liter ammóniagázt tud
elnyelni. Ha most az ammóniás vizet

melegítjük, az ammóniagáz kiszáll belőle,
s ezt egy csövön elvezetjük a cseppfo
lyósító részbe, a kondenzátorba. A kon
denzátorban levő csőrendszer tehát meg
telik ammóniagázzal. Ha a csőrendszert
kívülről levegővel vagy vízvezetéki víz
zel hűtjük, a gáz cseppfolyósodik. Tehát
cseppfolyós ammóniánk va n ,-A csepp
folyós ammóniát a párologtatóba vezet
jük. A cseppfolyós ammóniának az a
tulajdonsága, hogy nagyon gyorsan páro
log, ezért erősen lehűti a szekrény
belsejét.

1ÍU.V abszorpció* hűtőszekrény hűtő berendezést* :
1. Párologtató. 2. Csőkígyó, amelyben az ammónia
abszorbeálódik. 3. Tartály, a vízben oldott aminóulagáz számára. 4. Kondenzátor. 5. A hűtőszek
rény működését szabályozó termosztát

Az elpárolgott ammóniát most újra
a vizet tartalmazó edény fölé vezetjük.
A közben kívülről lehűtött víz újra
mohón elnyeli (abszorbeálja) az ammóniagázt,. A folyamat tehát megint élűiről
kezdődhet: melegítjük az ammóniákos vizet, és ha a gáz már kiszállott
belőle, megszüntethetjük a melegítést
(kikapcsoljuk a villanyáramot, eloltjuk
a lángot). A gáz a kondenzátorban csepp
folyósodik, majd a párologtatóba veze
tett és ott elpárolgó ammónia, erősen
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lehűti a hűtőteret. Az így elpárolgott
ammónia ismét a víz fölő jut, ott elnye
lődik, és így tovább. Tehát az abszorpciós
hűtőgépben is teljes a körfolyamat. Ré
gebben ennek a gépnek a működése nem
folyamatos, hanem megszakításos volt.
A mintegy- 1,5 óráig tartó melegítés
szakaszára a kb. 6,5 óráig tartó hűtési
szakasz következett, hogy azután újra
a melegítés kezdődjék. A melegítő áramot
óraszerkezet kapcsolta ki önműködően,
úgyhogy az ilyen „abszorpciós” villamos
hűtőszekrény is teljesen automatikusan
m űködött. Ma már majdnem kizárólag
olyan abszorpciós hűtőszekrényeket gyár
tanak, amelyekben a hűtés folyamata
állandó.
Említettük, hogy hűtőgépet már mint
egy 100 évvel ezelőtt is tudtak készí
teni. A kis méretű háztartási hűtő
gépeit jelentősebb elterjedése mégis csak
mintegy 25 éve kezdődött. Ekkor sike
rült ugyanis teljesíteni azokat a föl
tételeket, amelyek házi használatra alkal
massá tették ő k e t: beszerzési áruk
elviselhető ; kezelésük nem kíván szak
értelmet, hiszen működésük automati
kus; üzemben tartásuk olcsó. A háztar
tási hűtőszekrények 45— 200 liter hasz
nosítható űrtartalmúak.

belül ötszörte nagyobb. Ellenben a komp
resszoros hűtőszekrény élettartama rövidebb (kb. 15 év), mert kopásnak kitett
alkatrészei vannak.
Az abszorpciós hűtőszekrények főként
kisebb családok részére alkalmasak. Álta
lában 50— 60 literesek, de vannak 90—
110 literesek is. Olcsóságukon kívül az
az előnyük, hogy mozgó alkatrészeik
nincsenek, tehát javításra jóform án soha
sem szorulnak. Budapesten számos ilyen,
főleg gázfűtésű hűtőszekrény van már
másfél-két évtizede használatban minden
javítgatás nélkül.
Persze, mint minden gép esetében, itt
is elsőrendűen fontos, hogy a hűtő
folyadékot és az alkatrészeket fennakadás
nélkül lehessen beszerezni, s erre a
múltban nem mindig volt módunk,
hiszen külföldi árukra voltunk utalva.
Ma már a Gázművek laboratóriumában
sikerült a folyadékot előállítani, sőt a
szekrények gyártására is biztató kilátá
saink vannak. A hazai kompresszoros
hűtőszekrény első mintadarabjai már
elkészültek, és folyamatos gyártásuk ez
évben indul meg. A pápai Élekthermax
gyárban készített abszorpciós hűtőszek
rények pedig már az idén forgalomba, is
kerülnek.
A hűtőszekrény terjedése

Melyikük előnyösebb 1

Mindkettőnek van előnye is, hátrá
nya is.
Minthogy a kompresszoros gép gyár
tása költségesebb, általában a 60 liter
nél nagyobb űrtartalmúakat készítik
ezzel a rendszerről. Az ételek hűtésén
kívül jelentős mennyiségű jégkockát is
adnak. Egy 10Q liter űrtartalmú komp
resszoros hűtőszekrény naponta átlagosan
0,6— 0,8 kilowattóra áramot fogyaszt
(mintha egy 30 wattos izzólámpa égne
egész nap). Egy ugyanekkora abszorp
ciós. szekrény áramfogyasztása körül

A háztartási hűtés jelentőségét és
előnyeit világszerte jóval később ismer
ték fel, mint a villamos tűzhelyét. Még
a tömeges gyártás bevezetése után is
a legtöbb országban jó ideig fényűzés
nek tekintették a hűtőszekrényt. De
ma mór világszerte nő az igény iránta.
Aruk csökkenése, a hazai gyártás, a
részletfizetési kedvezmények és gazdasági
életünk fejlődése remélhetőleg hazánk
ban is egyre több háztartásba eljuttatja
majd őket.
Mayerhuber László
mérnök
tében. Előadó : Vajda György Mihály tudomá
nyos kutató. A MED ŐSZ előadótermében
(VI., Jókai ti. 4.). Du. 6 óra. Belépődíj 4 Ft.
A magyar televízió. (Az
adás-vétel technikája; nem
zetközi műsorcsere.) Elő
adó: Baráth Zoltán. A Társulat budapesti székhá
zának kis előadótermében (VIII., Míizeum u. 7.).
Du. fél 6 óra. Belépődíj 3 Ft.

[

Az alábbi rendezvényekre jegyek a helyszínen
és az Uránia Ismeretterjesztő Boltban (VIII.,
Lenin körűt. 6., telefon: 422-754) elővételben is
kaphatók.
Boclor Faustus. A ,,Tbomas Mann élete és mun
Április 1.
kássága” c. sorozat kere
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Április 2.

Medgyessy Ferenc művészete. Előadó: László
Gyula egyetemi tanár. Az előadás után bemu
tatják a „Medgyessy Ferenc” c. filmet. A Társulat
budapesti székházénak előadótermében (VIII.,
Múzeum u. 7.). Du. 6 óra. Belépődíj 3 Ft.

TUDOMÁNY
Ű j tu d o m á n y o s k ö z p o n t é p ü l S zibériáb an
A Szovjetunió Kommunista Pártjá
nak X X . kongresszusa határozatot ho
zott Szibéria termelőerőinek nagyarányú
növelésére. Az elkövetkezendő tíz év
alatt Szibéria válik a Szovjetunió leg
nagyobb széntermelő bázisévá s a vil
lamos energia termelésének legfontosabb
központjává. Ezenkívül Szibéria lesz
a legtöbb energiát fogyasztó üzemek
színhelye (például az alumínium-, mag
nézium- és titánkohókó).
E terv alapját Szibéria mérhetetlen
természeti kincsei alkotják. Szénkész
lete tíztrillió tonnára becsülhető. Szi
béria tehát a Föld leggazdagabb szénmedencéje. A Szovjetunió hatalmas
erdőterületének háromnegyede ugyan
csak Szibériában van. És Szibéria Jakut
köztársasága, a gyémántban éppenség
gel nem bővelkedő világ leggazdagabb
gyémántlelőhelyévé válik hamarosan.
Az egykor elmaradott Szibériának
ma már egyetlen olyan városa sincs,
amelynek ne volnának főiskolái, techni
kumai, tudományos kutatóintézetei és
laboratóriumai. Csakhogy az ottani tu
dományos hálózat ma
még nem felel meg annak
a hatalmas fejlődésnek,
amely Szibéria óriási terü
leteire a kommunista pán
határozatának jóvoltából
vár. A Szovjetunió tudo
mányos központjai, leg
nagyobb kutatóintézetei,
egyetemei, akadémiái s
leghíresebb tudósai
Moszkvában és Leningrádb&n működnek. E
tudományos intézmények
nagyon távol vannak
a
most föllendítendő
területektől,
ezért
a
szovjet kormány hozzálá
tott egy olyan szibériai
tudományos
centrum

megteremtéséhez, amely egyszersmind a
világ tudományos életének egyik leg
nagyobb központja lesz.
E tudományos központ helyét a nyu
gat-szibériai Novoszibirszkben jelölték
ki. Novoszibirszk milliós város, a kuznyecki szénmedence és az uráli érclelő
helyek között. Fekvése folytán tehát
valóban méltó rá, hogy tudományos
központtá fejlesszék, de támogatja ezt
az is, hogy fontos közlekedési csomó
pont és kereskedelmi központ.
Az ott
kialakítandó
tudományos
központ elsősorban fizikai és matemati
kai irányú lesz, tekintve, hogy a fizi
kának alapvető szerepe van az összes
természet- és műszaki tudomány fejlő
désében. A központ az alábbi intéze
tekből fog állni: matematikai intézet;
magfizikai intézet (a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiájának atomenergiai
intézete kebelében); hőfizikai intézet
(az atomenergiának hőenergiává alakítá
sával kapcsolatos problémákat tanulmá
nyozzák m ajd); kinetikai és égéstechni
kai intézet ; szervetlen kémiai intézet;
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automatizálási és elektrometriai intézet;
hidrodinamikai intézet; elméleti és al
kalmazott mechanikai intézet; geoló
giai és geofizikai intézet ; közgazdasági
és statisztikai intézet; sejttani és gene
tikai intézet; kísérleti élettani és or
vostudományi intézet.
Ezek az intézetek három-négy éven
belül valamennyien hozzájárulnak majd
kutatásaikkal Szibéria tudományos és
ipari főilendítéséhez. Megszervezésük
nem kis mértékben a vezető tudósok
és tudományos munkaközösségek saját
kezdeményezéseinek, tapasztal t. és nagy
tekintélyű tudósok segítségének köszön
hető. A szovjetország tudományos köz
véleményében ugyancsak lelkes vissz
hangja támadt a párt és a kormány

felhívásáruk. Lavrentyev és Hrisziyianovics világhírű tudósok jelentkezése után
számos moszkvai és leningrádi tudomá
nyos munkacsoport jelentette he, hogy
az új tudományos központban kíván
dolgozni.
Az építkezések máris megindultak,
lakóházak, garázsok, sportpályák, szál
lodák, vendéglők és üzletek épülnek.
Az intézetek épületei egymástól kellő
távolságban, gyönyörű erdős környe
zetben emelkednek majd. Ott épül a
hatalmas új egyetem is. Elkészült a
Tudósok Házának terve, nagy könyv
tárral és óriási termekkel kongresszusok
tartására.
(Pravda, Lityemtumaja Gazéta)

Tankhajók helyett gumitartályok?
A szuezi válság óta a nyugati nyers
olajfogyasztó államok sokat foglalkoz
nak azzal a kérdéssel, hogy hogyan szál
líthatnák az olajat Afrika megkerülésé
vel s mégis olcsón Nyugat-Európába.
Óriás tartélyhajókon kívül elsősorban az
atommeghajtású tengeralattjáró teherhajók gondolata látszik életrevalónak.
A felszínen haladó hajók hordképessége
vízkiszorításuknak 60 százaléka, ellen
ben a tengeralattjáró hajóké a vízkiszo
rításnak 92 százaléka. Addig is, amíg
ez az elképzelés a távolabbi jövőben
megvalósul, a kutatók közvetítő meg
oldásra törekszenek : félig vagy egészen
víz alá merített tartályokat kívánnak
vontattatni kis sebességeken. Ha egyegy tartélyhajónak a sebességét 14 cso
móról 10-re csökkentik, a maguk —
mondjuk — 20 ezer tonnás hordképességével egy vagy két tartályban akár
40 ezer tonna olajat vagy petróleumot
vontathatnának. E tartályok acélból,
esetleg gumiból készülnének. Egy száz
ezer köbméteres tartály átmérője 24
méter, hossza 240 méter lenne, s egyetlen
20 ezer tonnás hajó kellene a vontatá
sára. A gumitartélyokat kiürítésük után
összegöngyölnék, s a hajón szállítanék
vissza. íg y kifizetődnék, hogy az iráni
vagy az arábiai olajat Afrikát körül
hajózva szállítsák. Az elképzelésnek
azonban nehézségei is vannak. Elsősor
ban a hajózás biztonsága kérdéses:
elpattanhatnak a vontatókötelek, össze
ütődhetnek a vontató hajó és a vonta
tott tartályok, s a kormányzással is lehet
haj. Sőt az is megtörténhet, hogy a
tartályok útközben végleg elvesznek.
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De még ez sem minden : ugyancsak gon
dot okoz a kiürítés. Végül számottevő
akadálya a terv valóraváltásának az is,
hogy viszonylag kevés a vontatásban gya
korlott, tengerész.
(Science et Vie)

A LEXAN,
a fé m k e m é n y sé g ű új m ű a n y a g
Az amerikai műanyagpiac hamarosan
nagyszámú hasznos áruval gazdagodik.
Ezek olyan új műanyaghói készülnek
majd, amely a fémekhez hasonló szilárd
ságú és tartósságú.
Ennek a poli-karbonát, vagyis szénsav
észter összetételű polimer műanyagnak
hexán nevű alapanyagát véletlenül fedez
ték fel egy villamos szigetelő anyag keresése
és kidolgozása során. A Lexan fóliáknak és
bevonóanyagoknak, valamint lakkoknak
a gyártására alkalmas, alakítható és nyújt
ható. Átlátszó és átlátszatlan szinféleségekben gyártják.
A fényes és kemény felületű mű anyag nyomásra és húzásra nagyfokú
ellenállást tanúsít. Hó és víz hatására is
érzéketlen.
A gyártó cégek szerint háztartási esz
közök, bútorok és telefonok alkatrészeit,
továbbá ipari felszereléseket ( például hajtó
művek, motorházak, autók alkatrészeit)
gyárthatnak majd Lexanból. Ugyancsak
sok mindenre felhasználhatják a villamos
iparban. (Technische Rundschau)

u éa n eg U a tá i& zá s
Balesetek után, súlyosan elvérzett állapotban, nagyjokú vérszegénység esetében
és bizonyos műtétek előtt olykor fontos, hogy meghatározzák a szervezetben levő vér mennyi
ségét. Eszerint alakulhat ugyanis a kezelés módja.
E vérmennyiséget meghatározhatjuk radioaktív izotópokkal. E célra általában a
króm egyik izotópját — a króm 51-et — használják. Az eljárás során a betegbe olyan, úgy
nevezett élettani konyhasóoldatot fecskendeznek, amelyben pontosan meghatározott mennyi
ségű, radioaktív krómmal kezelt vörös vérsejt van. 15 perc múlva a beteg karjából vért
vesznek, s meghatározzák radioaktivitásának, mértékét. Ez persze arányos a befecsken
dezett oldat króm 51-gyel „ megjelölt” vörös vérsejtjeinek radioaktivitásával. Ha föl
tételezzük, hogy a megjelölt vérsejtek egyenletesen keveredtek el a szervezet vérével, a vér
minta megjelölt, vagyis radioaktív sejtjeinek és a többi, nem radioaktív sejtnek az ará
nyából kiszámíthatjuk a szervezetben levő összes vér mennyiségét.
Ez az eljárás azonban elég hosszadalmas. Márpedig néha nagyon is gyorsan kell
dönteni.
Salamon N. Albert és Williarn O. Swann, a washingtoni egyetem két tudományos
munkatársa most egy olyan készüléket szerkesztett, amellyel e bonyolult művelet percek
alatt elvégezhető. A vérmintát egy kis műanyagcsőbe veszik, s a csövecskét aztán egy
írógép nagyságú készülékbe helyezik. Ez a gép megszámolja a vörös vérsejteket és meg
méri radioaktivitásukat. Az így kapott két adattal vezérli az „U nivac” elektronikus
számológépet, amely villámgyorsan elvégzi a szükséges számításokat. A vérminta be
helyezése után 3— 5 perccel a gép közli, a szervezet vérmennyiségének adatát. (Chemistry)

Milyen nemű volt az áldoza t ?
A törvényszéki orvostan kutatói a
legkisebb nyomokat, jeleket is iparkod
nak felhasználni a bűnügyi nyomozásban.
Ha például egy véres késről meg akarják
állapítani, vajon férfit vagy nőt sebesítettek-e meg vele, elegendő felvilá
gosítást kapnak néhány bőrfoszlánytól.
A férfiak és a nők bőrfoszlányait ugyanis
meg lehet különböztetni egymástól, mert
a nő sejtjeinek sejtmagvacskái mellett
vagy közvetlen közelében levő, úgy
nevezett „szátellita” sejtecskék jelleg
zetesen finom rosthálózatúak. Ez az
úgynevezett „sexkromatin” nemcsak az
élő szervezetben, hanem négy héttel a
szervezet elhalása után is kimutatható
színező eljárással. A. D. D i x o n és
J. B. D .T o r r arról adnak hirt, hogy
akár egy hajszál gyökerének sejtjeiből
is megállapítható, milyen nemű sze
m élytől származik. ( Orion)
E hírhez ár. Tamáska Lorúnd adjunk
tus (Budapesti Orvostudományi Egye
tem, Igazságügyi Orvostani Intézet) az
alábbi megjegyzést fűzte :
Nemigen szokott előfordulni, hogy
sebesülést okozó késen bórfoszlányok
maradnak vissza. Sokkal inkább marad
rajta — több-kevesebb — v é r . Való
színű, hogy a jövőben az áldozat nemét
inkább a vér vizsgálatával fogják meg
állapítani. E vizsgálatok a törvényszéki

orvostanban pillanatnyilag jobbára csak
elméleti jelentőségűek, a kísérlet sza
kaszában vannak, s még nem dőlt el,
hogy gyakorlatilag felhasználhatók-e.
Mindenesetre a sejtek nemi különbségét,
már most is felhasználják hermafroditák (kétneműek) valóságos nemének
megállapítására. Itt ugyanis megfelelő
mennyiségű vizsgálati anyag áll a kutató
orvos rendelkezésére.

Meghökkenti számok
az orvosi szakirodalom tömegéről
A Peried ica Medica 12 624 folyóiratot tart
számon; évente kereken egymillió cikk jele
nik meg bennük. Nyugat-Németországban éven
te átlag 700 új német nyelvű orvosi könyvet
adnak ki 150 009 lap terjedelemben. Ehhez
számítsunk még 110 000 nyomtatott folyóiratoldalt. Ha a német orvos az anyanyelvén meg
jelenő egész szakirodalmat el akarná olvasni,
napjának felét olvasással kellene töltenie. De a
fél nap csak akkor volna elegendő, ha az összes
kiadvány saját könyvtárában megvolna. Ha meg
a könyvtárba járást és a könyvbeszerzést is
hozzászámítanánk e foglalatoskodáshoz, csaknem
egész napját kitöltené. A penicilinről az elmúlt
évtizedben 40 000 közlemény jelent meg.
Okkal vetődik föl bennünk: hogyan tartson
lépést a gyakorló orvos tudományának haladá
sával?
(Hedizínische Klinik)
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M eg ta lá ljá k -e
a ssa h a ra i m eteo r-ó riá st?
Amikor 1920-ban a dél-afrikai Groot
Fontéin közelében egy 60 tonna súlyú
meteor vastömböt találtak, joggal gon
dolták, hogy ez Földünk legnagyobb
meteorit-lelete. 1924-ben azonban a Fran
cia Tudományos Akadémián bemutattak
egy négy és fél kilós vasmeteorit darabot,
amely egy addig ismeretlen nikkel-vas
meteorit-típust, képviselt, s erről Riport
kapitány, aki 1916-ban hozta magával
a Szahara nyugati részéből, azt állította,
hogy egy 100 méter hosszú és 40 méter
magas fémtömb közeléből származik.
Ripert — úgymond — Chinguetti hely
ségtől kb. 45 kilométernyire délnyugati
irányban fedezte föl ezt a sivatagi homok
ból kiemelkedő hatalmas darabot. Mint
hogy leírása szerint az eddig ismerteknél
sokkal nagyobb meteoritről volt szó, azon
nal hozzáfogtak, hogy felkutassák. Bonnin
hadnagy, majd később Maurel hadnagy,
Bruneau de Láborie és mások 1924 és
1928 között több expedíció keretében pró
bálták megtalálni a Ripert leírta óriásmeteoritot. De hiába! J. Malavoy geoló
gus 1934-ben már azt állította, hogy
Ripert valamiféle kvarc tartalmú, fekete
felületű homokkő közelében találta a
négy és félkilós fémdarabot, s a szomszé
dos homokkő-tömböt vélte — minden alap
nélkül — meteoritnak.
Ripert kapitány azonban kitartott állí
tása mellett, és G. Boslerhez, a marseüle-i
Leverrier-obszervatórium
igazgatójához
intézett levelében részletesen előadta az
óriási fémtömb földerítésének körülmé
nyeit. A Chinguettiben élő öslakók törzsfőnökének, Sidi Ahmed Ould Zeinnek a
vezetésével indult útnak, de a törzsfának
kívánságára iránytűjét, jegyzettömbjét és
mérőműszereit nem vihette magával. É j
szaka kezdték meg útjukat. Mint írja,
kétségkívül fémtömböt talált, amelyet a
négy és fél kilós különálló darabbal
ütögetett. Az ütések kalapácséhoz hasonló
nyomokat hagytak vissza,, de a fémtömb
ből kiálló tűszerű nyúlványokat nem
sikerült letörnie. A törzsfőt csak nagy
■nehezen tudta rábeszélni, hogy elvezesse
a lelethez. A benszülött igyekezett az utat
a legnagyobb titokban tartani. Ripert tá
vozása után nem sokkal azonban Sidi
Ahmed Ould Zein hirtelen meghalt. Való
színűleg megmérgezték.
Amikor Ripert személyesen 'is fölkeres
te Bődért, elmondta neki, hogy a benn
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szülöttek a fémtömböt „égből hullott kő”
néven emlegetik, s belőle az ottani ková
csok már évtizedek óta vasat dolgoznak fel.
Th. Monod, az Afrikakutató Intézet
igazgatója is levelet váltott Riperttel, s a
kapitány kijelentette neki, hogy az út
irány meghatározásában, úgy látszik, té
vedett, de ha megbíznák véle, előrehaladott
kora ellenére is vállalná, hogy újra fel
kutassa az óriási meteoritól. Sidi Ahmed
annak idején nyilván szándékosan úgy
vezette őt, s olyan módon válogatta meg
útközben is a pihenőket, hogy még a csil
lagok helyzetéből se tudjon következtetni.
Az hál, hogy mindeddig nem találták
meg az értékes leletet, nem bizonyosság a
létezése ellen. Sőt, újabb adatok nagyon is
valószínűsítik, hogy valóban van: De I á nares kapitány arról számolt be, hogy a
Chinguetti környékén élő mohamedánok
„Isten vasát“ dolgozzák fel, de a fém
tömeg lelőhelyéről hallgatnak, csupán
azt hajtogatják, hogy irdatlanul nagy, s
körülötte még kisebb vasdarabok is talál
hatók..
A primitív népek a világ minden tá
jékán nagyjából hasonlóképp viseltetnek
a meteoritok iránt. Az afrikaiak szóhasz
nálata — „ égből hullott kő” vagy ,Jsten vasa” — emlékeztet az Arizona vidéki
indiánok mondájára. Eszerint az ottani
nagy meteorkráter úgy keletkezett, hogy
miamelyik istenük „villámlás és menny
dörgés közepette alászállt arra a helyre,
hogy ott eltemetkezzék” . Ausztrália őslakói a Henbury közelében levő meteor
kráter területének megnevezésére a „napúl-lűz-ördög-kö” fogalmakat egyesítő ki
fejezést használják. Dél-Arábiában azt
beszélik egy meteorkráterről, hogy a he
lyén valamikor a mondabeli Ad ibn K in
város állott, amelyet „királyának istentelensége miatt égi tűz pusztított el” . A
meteoritokhoz fűzött vallásos hiedelmek
ma is élnek. Az elmaradottabb arab
törzsek példáid még a meteor fémjéből
készült fegyverek birtokosait is isteni
védelem alatt állónak, sérthetetlennek tart
ják. Ez kettőképp megmagyarázza, hogy
miért igyekeznek eltitkolni az idegenek
elöl a chinguetti meteorit-leletet, és miért
fizetett életével Sidi Ahmed Ould Zein,
aki engedett Ripert rábeszélésének.
Ha föltételezzük, hogy a Chinguetti
környéki óriás meteoritről szóló tudósítás
megfelel a valóságnak fölvetődik egy

nagyon fontos kérdés: vajon egyáltalán
elérhetik-e a Földet ilyen hatalmas meteo
rit-darabok anélkül, hogy a Föld lég
körébe érve ne hasadnának szét apró
szilánkokra. A Groot Fontein-i hatvan
tonnás meteorit már a tények erejével
felel kérdésünkre. Valószínű, hogy egyes
meteoritok rendkívül csekély sebességgel
közelednek a Földhöz. Ennek lehetősé
gét bizonyítja néhány alkalmilag meg
figyelhető, nagyon lassan repülő csillag
csóva is, amely a meteorittől csupán
méretben különbözik, minőségben nem.

Ezek olyan tárgyak, amelyeknek a moz
gása csak kevéssé különbözik a Földétől,
s lassan utolérhetik bolygónkat, vagy a
Föld érheti utol őket. Bármilyen nagy
ságú meteoritről föltételezhető tehát: ha
ritkán is, de olyan lassan lép be a Föld
légkörébe, hogy nem ég el. és megközelí
tően a szabadesés sebességével éri el u
Föld felszínéi.
A Ripert leírta óriásmeteorit létezésé
nek tehát megvan a valószínűsége, és
remélhetjük, hogy végül mégis csak
megtalálják.
(Orion)

A ceteket — más nevükön bálnákat
— már-már a kipusztulás veszélye fenye
gette, ezért vadászatukat egy nemzetközi
bizottság szabályozta, amely évről évre
kevesebb bálna elejtését engedélyezi. Az
„alap” -állat, illetve az alapegység a 25
méter hosszú k é k- vagy ó r i á s c e t.
Az elszámolás ehhez viszonyítva történik.
Például 2 „ rorqual” bálna csak 1 egységet
tesz ki.
Tekintettel a korlátozásokra, a vadász
hajók mind elkeseredettebben versenyez
nek egymással az expedíció középpontja,
a „gyárhajó” körül. A nehezen szállítható
és tartósítható bálnákat ugyanis a helyszí

nen hatalmas tengeri gyárhajókon dol
gozzák fel. Egy-egy ilyen tengeri gyárra
12 vadászhajó jut. Lóerejük együttvéve
megközelíti a 2000-et.
A bálnavadászatban főként Norvégia,
Anglia, a Szovjetunió, Japán, Dél-Afrika
és Hollandia hajói vetélkednek. A tél
nagy. Egy-egy kékbálna 130 hordó, vagyis
több mint 20 tonna olajat ad, s számításba
véve a halcsontot és számos más mellékterméket, számottevő jövedelmet hoz.
Az utóbbi években ejtett, illetve engedé
lyezett kékbálnák száma : 1952—1953 :
16 000,1955—1956 :1 5 000,1956—1957:
14 500. (La Natúré)

Már mi is gyártunk tiszta argongázt!

százalékkal fokozták az esőzést a Havas Hegység
térségében. A kísérleteket azonban még kéthárom évig folytatják, hogy teljesen tiszta képet
kapjanak. Az egyik új repülőgépet Adelaide-tói
északra a L o f t y Ranges hegy két körzetében,
a másikat az Uj Dél-Wales-i nyugati lejtőkön
használják fel „esőkeltésre'\
(Discovery)

Az alumíniumot korszerűen csak argongáz
áramban lehet villamos ívfénnyel hegeszteni.
Ezt a terméket azonban a magyar ipar mostanáig
nem tudta kellő tisztaságban gyártani, úgyhogy
emiatt alumíniumfeldolgozó iparunk fejlődése is
korlátozva volt. A szakemberek azonban már
hosszú ideje kísérleteznek a feladat megoldásával.
A Budapesti Oxigén Gyárban Horváth
M árton főmérnök vezetésével csaknem másfél
éve tartó kutatásnak most megszületett a gyümöl
cse: olyan argontisztító berendezést helyeztek
üzembe, amellyel ma már óránként 2—2,5 köb
méter — nitrogén és oxigén nélküli — argongázt
gyártanak. Szakembereink máris azon fáradoznak,
hogy a termelést óránként 5 köbméterre növel
jék. Ha tervük sikerül, a jövőben minden további
nélkül elláthatják feldolgozó iparunkat a szükséges
tiszta argongáz-mennyiséggel.
(MTI)

Mesterséges esők Ausztráliában
Ausztráliában mesterséges esők keltésével kí
sérleteznek. Két új kétmotoros repülőgép áll a kí
sérletezők rendelkezésére. A legutóbbi két télen
szénsavhavat szórtak a felhőkre, s így mintegy 20

„Beoltják” a felhőket villámlás ellen
A statisztikai adatok szerint 1940 és 1955 kö
zött az Egyesült Államokban — a Sziklás Hegység
és a Csendes-óceán partvidéke között elterülő
12 államban — a villámlások 100 000 erdőtüzet
okoztak.
Montana és idaho állam erdészeti és meteoro
lógiai szakértői összefogtak a villámlás okozta
erdőtüzek pusztításainak csökkentésére. Soroza
tosan kísérleteztek a zivatarfelhőbe szórt ezüstjodiddal. Az ezüstjodidos permet hatására a pára
kicsapódva hamarabb cseppekbe töm örülés így
az esőhuilás még a felhők összetorlódása és naggyá
duzzadása előtt, tehát zivatar nélkül megindulhat.
Az 1956 óta folyó kísérletek során radarkészü
lékeket is felhasználtak a villámlásokkal járó ziva
tarok útjának követésére.
Ha a kísérletek hatékonynak bizonyulnak, a
módszert más területeken is bevezetik.
(Discovery)

,
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L O G A R M IS K A

feladatai

MEGOLDÁS
A 7. SZÁMBÓL
Ilyen láncreakció — egyebek
közt — az égés is. Amint
ugyanis ismeretes, minden ég
hető testnek ahhoz, hogy meg
gyulladjon, egy bizonyos hő
mérsékletre: gyúlási hőmérsék
letére kell felmelegednie. Amikor
— például — kályhánkban szén
ég, akkor az történik, hogy a
már égő szénrészecskék által
fejlesztett hő gyúlási hőmérsék
letükre hevíti a szomszédos
szénrészecskéket, erre ezek is
meggyulladnak, égésükkel hőt
fejlesztenek, ez a hő a velük
szomszédos szénrészecskéket is
gyúlási hőmérsékletükre hevíti.

Vietnam

és igv tovább. Ez Leilát lényegé
ben ugyanolyan láncreakció,
mint az atomrobbanás.

ÚJ FELAD AT
Feladatunk a népvándorlás
korába visz. A barbárok éppen
egy római vár ostromához
kezdenek, a kaput egy nagy
íatörzs segítségével akarják be
törni- Az előkészületeket mutat
ja 1. rajzunk. A rómaiak kajá
nul mosolyognak a falakról:
.,Milyen esetlenek ezek a barbá
rok! Kezdetleges faltörőkosuk
épp egy törzshossznyira van
a kaputól. Ha a görgő a fatörzs
középpontján túl kerül, átbillen
majd a törzs és mivel még
csak a fél utat tették meg, bele
fúródik a földbe, még mielőtt
elérné a falat (3. rajz).
Milyen lesz a rómaiak arc
kifejezése néhány perc múlva?

m
m

Vízszintes
1. A Vietnami 1>.
*
K. fővárosát szeli át.
névelővel. 10. Északvietnami város. (Zárt
betűk: T, N .) 14. Bol
gár pénznem (ék. hib.).
15.
Összevisszaság,
nem épp irodalmi nyel
ven. 16. Középkori
iparos tömörülés. 18.
Levegőben 340 m/sec
sebességgel terjed. 19.
Végtelenül beszámol ( !)
21. E városban van
Vietnam első ónbá
nyája. (Zárt betű: N.)
22. Erdei állatok gyűj
tőneve. 24. Mindent ütő kártyalap. 25. Bizal
munkat helyezzük. 27. Általános H eti Híradó.
29. Nos, németül. 31. I. Y . 32. Fordított tüzelő
anyag. 33. A vietnami főváros híves, hatalmas
épülete. 34. Helyhatározói rag. 35. Római kettes.
36. Kronométer. 37. . . . a z Ópereneián. 38.
Nem ismerős. 40. Elektromos kapcsoló- és alkat
részgyár monogramja. 42. Kutyáé. 44. A szén
, és a nikkel vegvjele. 46. A Brit-szigetek egyiké
nek lakói. 47. Biliárdütő-rúd. 49. Irtózást (főleg
fázást) kifejező hang. 51. Meglepődés-szócska,
németesen. 53. . . .bene = jól jegyezd meg!
55. Külszíni lejtésű szénbánya Vietnamban.
(Zárt betűk: M, M.)
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Függőleges
1. Fő ellentéte. 2. Igazol* latin eredetű szóval.
3. Körülfog, kos2 orűz. 4. Rálehelő. 5. Kétjegyű
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mássalhangzó. 6. Meleget gerjeszt. 7. Hatalmas
termetű embert. 8. Y . C. 9. Az elmúlt esztendő
11. Azonos mássalhangzók. 12. Azonos magán
hangzók. 13. Közvetve, latin eredetű szóval.
17. Á Vietnami D. K . fővárosa. 20. Ezen asszonyra.
23. Kövérke. (Zárt betűk: A, G.) 25. Vietnam
északkeleti szigetvilága. 26. Tengeri pók. Viet
namban halásszák. 28. Ma után. 30. Nem ve
szíteni. 39. A germaniura, az oxigén és a nitro
gén vegyjele. 41. Régi űrmérték. 43. Ásványtartalmú kőzet. 45. Én, Berlinben. 48. Fehér fényű
fém. 50. Egyiptomi napisten. 52. Feltételes kötő
szó. 54. Régi római pénz.
A 12. sz. keresztrejtvény megfejtése
Gyógyszer külsejű, hatóanyag nélküli készít
mény, tetszeni fogok: feltételes reflexek.

